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ISTORIA LIMERAPURII ROMINE 

m or e me memo mi me m mea e a ae 

| Tecţia de deschider , tinută în 8 Docembre 

1500 apare în broşură. separață. i 

Lecţia Ira 
-. mese Dam 

Dlor, începem ser ia geriitorilor -pe care îi vom 

studia anul acesta cu 

10: HELIADE RăDULESCU 

“n miste privinte activitatea sopatui eartiter s&. 

întălneşte ci acea a dui Asachi .. Vom vedea că felia- 

aș Rădulescii a făcut pentru Muntenia ceea ce a fă- 

cut Asuchi pentru Moldova, Asachi s'a inspirat în. 

mu di & puncte de Heliads. 4r Ti vrmat poate de si: 

ca să studiem întSi pe Hiliude şi pe urmă pe Asset 

N* am făcut - = şi am preferat să ne '6cupăn întii de A 

sachi şi să lăsăm pe Heliade pentru anul acesta din 

motî vul următ or : Asachi nu putea fi izolat în anuă 

Dă N A. rs fasii
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t -ecut de soriitorii 'din Moldova mai importanti pe 

care i-am studiat, Acesta este un prim motiv. Al Goi 

leu motiv esțe următorui: Asachi a murit, înnaint.5 

de Heliade Rădulescu prin urmare acest din urmă scri 

itor se apropie mai mult dg epoca noastră şi, lucrea- 

ză mai mult timp de cât Asachi; însă. a1 treilea mo- 

tiv, cal mai important este următ oru ll: Asachi repre-=- 

zinta încă, Gupă Cum âm spus nui trecut, spiritul 

vechiu al literaturei noâstre dintre auii 1830- 1840 

şi chiar dacă a trăit reia i mult ie ani 4 1830-1340 cu 

toate ucestau reprezinta încă vechea şcoală mai mult 

sau mai puţin. Heliade. Radulescu este mai aproape 

de nai, în scrisrile îui vedem m: | ai bine spiritun li- 

teraturei cent imporane, prin urmare stuâiinduri pe 
el nb apropiem mi mult de ceăa ce ne: intoresenză 
de aproape 

Cu aceste cuvinte înt roducătoara t*e&em la 
divi activităţii Imi Heliade Răa 

stu= 

ulescu, 

SA schi ţăm întăi viaţa lui: se aă ca dată a naşterei
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sale anu). 1802; £1 menţin şi iei cu toata că n'&m pu- 

tut să-l cont“6lez de aproape şi am oare-care 'îndota 

lă astora lui St 14 î. cum aproape toate datele care 

sa dau în menualele noastre de. literateră trebuesc 

refăcute pentru că, o repet, sînt de ce le mai multe 

oti greşite sea ce mt face să mă îndoeec de data 

1802 este un pasagiu divtr!'o, scriosare:u lui însuşi 

Hei iade Răduteşeu, publicată, cun vam aminti astă- - 

ai În cloacţiunea Scriictizor din exil, şi unde Ha- 

i ade amintește că la 2851; pe ctng se afla in Pa- 

tis, avea 50 fe ani. Bate greu de spus dacă înțelegea 

Haliaie Rădulescu 50 de ant îndpliniţi sau a dat nu 

mai o cifră aproximativă; uşa încât dacă la 1851 ea 

de 5o de uni bine înțeles că s'a născut, la 1801. 

Haliude Rădulasru și-a deris uutobioarafia, găsim 

sesasta autobiagrafie:in profals scrierii sale pu- 

blicate în franţuzoşte '"Mâmoires sur 1 histbire de 

la genârătion roumaine”, dar nu găsim într "însa da 

ta nasterei sale: ne spune numai că s'a născut la
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Tîrgovişte, Atîta tot ştim cu siguranţă despre data 

naşterei sule şi pînă 1e alt control punem ca dată 

a naşterei lui Heliade anul 1802 făcîna restricţiv- 

nea pe care am amintit-o.-. 

Ca tînăr eopili vine lau Bucureşti: şi se înscrie 

în cursul ps care-=2 începuse la Srîntu Sava Gheor= 

ghe Lazăr , Urmează eu multă asiduitate acest curs 

timp de: mai mulţi ani pînă cîna Lazăr, părăs ina va= 

re se întoarce în Transilvania, He 11 ade Rădulescu 

oaste utunci censiderat ca demn să-i urmeze şi în 

adevăr este numit ptrefssor tut la Sft. Sava şi în 

timp de 5 ani aprcape conțină activitatea pe care 

a începuse Lazăr: este profesor de gramațică, de is= 
tori, de matemaţică, âe lcgică etc, Heliade Rădu= 
escu descrie singur într'o seriscare către Costac e 
Negruzi „publicat: cu alte cîte-va în Convorbiri Ilie 

N 

terare, greutăţile pe care a avut să le întîmrine 
ia început în cariera sa de profesor. Voi cita, de: , 
ȘI tate cam lung, păsagiul la eare fac aluziune, pen
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tru ca să vedeţi cît a trebuit să lupte „Heliade Ră = 

dulescu încă de la începutul activităţii sale. Tot 

pasagiul se referă la modul cum îşi preda 01 lec- 

ţiunile la Sft. Sava. lacă ce spune cont imporanului 

său. C. Negruzi : 

“am început lecţiile mele de gramatică p$nă cîna 
"pînă cînd am sfîrşit cu dînşii un: curs du matea 
matică şi de filozofie în limbă naţională în vre 
ma de 6 ani, fără să ină întrebe cinu-va ce fac 
fără să vie cine-va să încurajeze pe şcolari, 
_Venia iarna: lemne de nicăiri; fie-care şcolar 
„aducsa cîte un lemn de pe. unde. găseu, care abea 
era în stare să încălzească pre&jma. unei sobe 
sparte. ce. umplea: casa .de fun şi să topeuscă palzi 
zii de zăpadă. ce vijelia îi repezia pe ferestre- 
le icale: sparte, Tromurînă cu mîna pe compas şi 
cs crstă, vă făceum lecţia şi Dumnezeu a bine- 
cuv întat "oatenelele” noustre ce era nişte minuni 
ale drarostei şi. ale hotărîrei” 

Scrisori câtre O ogruzzi, Conv.rât XII, 307 

Astfel 6 ani prin urmare Heliâde Rădulescu' 4 tug= 

tat cu toate greutăţile ca să predea lectiunile zaj 

elevilor de.ia Sfîntu Sava. 

La 1626 găseşte Heliade un tovarăş de muncă, un 

tovarăş foarte util de. care s*a servit pentru înde= 

plinirea cîtor-va Gin pianuri le sale, pa Costacha
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Golescu care în timpul Eterisi lea usa veste grăânie 

tă şi âusă cinci ani s'a întors în Bucureşti, Impro 

na cu Costache Golescu, Heliade înf înţeuză 0 so- 

oistate pe care o întituleuză "Socistatea Literară” 

Scopul acestei societăţi era următorul: 1| în! inţa- 

rea de şcoli! de cşoLi pr imure în fie-care săt; de 

şcoli normu le în fie-care cuyitală de judet şi de 

şcoli superi caro în Bucuraşt i şi Craiova. Un alt 

scep al acestei societăţi era întemeierea de jurna- 

e sorise în limba romtnă şi un al treilea în sfir 

şit era Pundarea urii teutrmu român, Din aceste punc 

N 

te Heli:de Rădulescu ne putut înplini Gectt unul 

mai bine unume: înfinţureu de surnu le romînăşti. In 

udevăr la 1839, după ce sogistutea literară fusese 

silită să se desfinţeze dircăuza ccupaivne: ruseşti 

ii liude publică lu 10 Aprilia. întîiul jur nu "ia - om 

„nesc "Curierul Romîn“.| Vi-aduceţi aminte din iec= 

“ Țiunile din aml trecut, că Asachi a publicat în 

Moldova PE 4 Nan 7 aa va “Albina Romînsdacăi În Iulie aceltiaş an.,
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ia o parta activă la frământările din care trebuia 

săse nască unele idei şi în special elaborarea Re.» 

guamentului Organic. 

Pe ia 1828-1829 Heliade Rădulescu era partizan al 

„politicii ruseşti, E1 împre ună cu majoritatea Romi 

nilor, în special aristocrația, vedea înRnsi salva- 

vor ii Părei romîneşti; a publicat chia* o cadă la 

1828 îr. care s lăvea -evenimentul vanirei Ruşilor şi 

faptul că ei căutau să se intereseze de soarta țări - 

lor române. Vom constata însă mai dopart e că în pri. 

vinţa politică, Heliade şi-a schimbat mai tîrziu o= 

piniunile şi cu cît fusese admirator al Ruşilor în= 

nainte pe atît a devenit netmpăcat inimic. 

In timpul cînd se ocwpa şi cu politica Haliade 

voeşte să continue pianul pe care=] formulase la 

21826 cîna împreună cu Golescu  întemeiase societa= 

tea literară. De astă- dată găseşte un alt tovarăș 

pe lon Câmpineanu. Împreună cu el la 1833 pun baze 

unei socletaţi numite de astă-dată Societatea Filar-
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| monică. In multe privinţe scopul era uceluş şi de 

astă dată ca zi cu ctţi va ani mai înnuirte. Jurna- 

lui fusese realizat , prin urmare acest punct nu mai 

vea a: ce să figureze în noul program al srcietăţii 

rămînea numai întemeierea teatrului şi Gupă aceea un 

alt punct care nu figura 18 1826: desrobirea i igani- 

lor... Heliade întemiîna cu Cîmpineanu societatea fi= 

lurmonică se sileşte de la început să cu decsebire 

mai mult interes Snfinţării teatrului românesc. 

Am amintit încercările cari se făcuse pînă la.-so= 

cietatea filarmonică în lecţiunile d în anul, prece- 

dent, ne vom opri acum în special la studiu: act ivi- 

tăţii; lui Heliude în această direcțiune şi în gens- 

râl al societăţii fi larmenice: Sociehatea Fi larmo»- 

nică se înt.emează „ cum am spus, la 1855. în lanuarie 

854 se pub Lică un prospect în care Heliade, împreu-= 

nă cu alții: Arista, Câmpineanu arată scopul pe care 

urmăreau societatea şi căuta să recruteze cît mai 

m14i elevi & poată î i i | t, AEV: cu s& poată întemeia un aşa zis, astă-zi 
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conservator, o mică şcoală, de muzică şi dec lumaţ iune 

Au venit elevi mulți, din toate părţile, putin în- 

atruiţi desigur dar după inu 14 e sforţări şi numai 

după 7? luni Heliade împreună. cu Aristia au reuşit 

„să facă pe aceşti elevi atît de ignoranţi la înce- 

put să reprezinte --| jaudele cari li s'au adus în 

jurnalul de atimet înt exaterate este adevărat |-- 

bine sau rău cîte-vă piese trâduse în româneşte . 

Dacă citim discursul lui Heliade prin care în Au= 

gust 18354 a rezumat activitatea, pe 6, 7? luni numai 

a societăţii 'fi Lurmonice şi a atras tot de o dată 

atenţiunea ascultătorilor asupra meritelvr elevilor 

cari vreau să se prezinte la examenul de declana- 

iune, de sigur că trebuie să dâm lui Heliade toate 

lavdele noastra şi să-i recunvaştem partea Lui ma= 

re de merit în în. emeierea ucestoi mici societăţi 

şi în special al teatrului rominesc. 

După un ar doi, aceustă soc ietate a putut să devină. 

aşa zicînd 6 adevărată societate dramatică; reprezen 

tațiiilas s'au înmulţit .



„0 = 

taţ iile s'au înmulţit şi piese numer case, cu decese = 

bire din liveratura franceză, tragedii şi drame au 

început să se traducă. Iucrurile au meră bine la în- 

caput timp de'3 ani. intrapr inderea lui Heliade şi a 

lu. Cîmpineanu nu era însă bins văzut ză întîi de 

străin , în special de Ruşi; şi chiar din o parte 

de Romîni, în speciul de pătura aristocratică. Nu 

era bine văzută ce Ruşi pentru să în Bucureştii sera 

consul Rickmann care era mai reacţiionar decît pre - 

dgcasorul său Kiseleff care a făcut mult bine pen- 

tru apă şi care a căutat să desv olte la noi cultura 

na tonală. &uckmann jin ecntra căta din toate sfor- 

tările lui să împedecs or ce iniţiativă mui indepen- 

dentă şi ae naţionulizare ; el şi-u găsit instrumen= 

te în chiar Români cari pentru diferite motive nu 

puteau privi ca bună încercarea iui peliade Rădules= 

cu şi Cîmpineanu, erau nişte oameni invidâioşi, pă= 

timiţi de patimi meschine. Au început atunci intrigi 

la teutru şi în corpul societăţii chiar. Singur He=   
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liade s'a blîins mai tîrziu în cartea sa LSAHAR cum. 

aristocrația ncastră a căutat să-i puie bețe în roa= 

te în ceeu ce priveşte teatrul; anume la pagina s2 

din cartea sa lsahar se plînge cum boerii veniau La 

la teatru cu bilete gratis, nici nu credeau că tou 

trul este dern să-l plătească, şi cu bilete gratis 

veneau ca să fluers şi să descurageze pe studentii 

uceştia cari se improvisaseră actori , sau ca să-şi 

arate dezgustul pentru piasele curi se reprezentau 

şi să strige contra seriozităţii escesive care dom- 

nea în acest teatru înființat de leliade prin faptul 

că se reprezentau prea nm ite trageiii şi drare. 

indirect atuncea, din ucesțs certuri, a venit idesa 

ca să se caute să se reprezinte şi piesa cum ar fi 

farse, vedeviluri stc, Intenţiunea prigonit ori lor 
, e | 

teatrului erau să discrediteze seatru]l şi au $i reu= 

şit pentru că putiicul începînd, din cauza îinstiga- 

țiunilor, să inpună lui Heliade şa lui Cîmpi nearu 

să schimbe mai mult .sâu mâi puţin programa și să la-
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ge cava de o parte tragediile şi drumela şi să le 

înlocuiască cu comedii şi cu o Literatură mai amu- 
. 

? Ti 

zantă.Ei bine Gin faptul acestu u razultut ci pe ur- 

mă neputîndu-se juca bine: aceste comedii, farsa, v"- 

deviiuri, au început chiar aceia cari, lusese în con- 
. 

tra tragediilor să se plîngă de modul copilăresc 

cum se jucau aceste noi piese şa încet publicul a 

început încetul cu înestul să strige în contra di- 

rect,iunei care voia să o dea teatrului aceia cari 

ascultase la început ce sfaturile care li se dedese. 

Este interesant de citit un articol din această apo- 

că anume de la 1&35- z6 cină s'a înt împlat această 

discordie în conducerea socintăţii filarmonice şi 

Ga, public. Articolui a acărut în zeta Teatrului şi 

"aste incălit de Barbu Catargiu care se ridică în con 

tra faptului că tragediile, si dramele fusese lăsa= y e 

te Ja o parte pentm a fi înlocuite printr'o lite 

ratură mai uşoară. iacă pasagiul unae Catargiu cat. 4 

să coniwnne ateas tă dtreoviune: 

bt] . - - Și a | o . nimic sublim, nimic de simiirea nu se mai văzu 
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nimic mu mai mişcu inimile noastre, nimic nu mai 
tăcu să mai vărsăm o lacrimă. Cîntecele şi rîsul, 
satira şi ridicolul...lăsaţi bufoneriu, lăsaţi 
sut ira pe seama acelor sufiote înghesuite, pe sea 
ma ucelor duhuri sărace...Priviţi teatrul o şcoa=. 
lă de morală! | 

Gazeta Teatrului 1836. p. 96, 

Barbu Catargiu avea de sigur dreptâte dar şi He- 

liade urmărea acelaş lucru şi cînd a întemeiat tea» 

trul împreună cu Câmpineanu voia s5 facă din teatru 

o instituţiune, o udevărată şcoală moralizătoare; 

dar intrigile amestecîndu-se rezultatele au fost în 

contra aşte tărilor lui Heliade. Prin urmare la tea- 

tru -inimicii lui Heliade au reuşit. să sespguste pu- 

bllcui şi să-l depărteze da la întreprinderea aceas- 

ta, Pe. lîngă romînii entuziaşti cari întemeiaseră . 

societatea filarmonică s'au introdus încatul cu în- 

cotul şi cîţi-va străini, cîţi va râv voitori, cf= 

Leova elemente îndoeinice cari voiau să întrodusă 

discorâia în sînul acestei societăţi. Si de astă -da 

tă Heliade ne dă amănunte asupra modului cum s'a di = 

zolvat societatea filarmonică la 1837şi cum-a văzut 

zădărnicite pentru mult timp planurile pe care de
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vizase . între incidehteie care au adus dizolvarea 

societăţii filarmonice , de mică importantă în fond 

He Liade ne aminteşte pe două din care un incident 

copilăresc în fond tragic pe de o parte, comic pe de 

altu. Veţi vedea ce ara acest incident: o persoană 

netrebnică pe cure Heliade o numeşte Sarsailă, a 

asistat la cîte-va şedinţa ale societăţii filarmo- 

nice unde a auzit vorbindu-sa de diferite lucruri: 

de emanciparea omuiui , de emanciparea scalviilor, 

de emanci parea țiganilor la noi şi într'o zi întor= g 

c îndu=se a' casă găse 

că. E1 atuncea scandali z zat 

şte pe mama lui certîna o tigan-= 

întru cfît-va sa aaresea= 
„Zămamei lui şi îi. spuna: "cum insuiţi această crau- 

nd a . A : ! a . : . tură eşită din mîinile divinităşii?* Bine înţeles 
că mama Diui Sarsailă & rămus loviţă de acesta ob-= 
servaţiuni ale fiului ei, l'a calificat de impert i= 
nent ; dqr fiul nu tee mai înzestrat cu maniere gen- 
vile a dat un orînci mami i sale care ui căzut pe scări 
lacru acesta s'a aflat în oraş si: în a început se 

  

 



vo rbească că acal domn Sarsailă a maltratat asifel 

“pe mama sa din cauza lucruri lor auzite la socista- 

tea filarmonică. Prin urmare era un mic mot îv care 

a putut foarte bine- fi utilizat.de rău voitorii „lud 

Heliade ca să discrediteze societatea. Dar a inter- 

venit o altă înt împlare măi. gravă sare a avut deur 

mare dizolvarea societăţii filarmonice: De astă-aată 

6 persoană. străină â contribuit la destinţuraa so-. 

cietăţii filarmonica: Un. om suspect, un care care. 

doctor străin Tavernier, care reuşisc şi e1 să pă-. 

trunadă în Societatea Filarmonică, tă 1837, ei apara 

într'ozi fa o şedinţă a.societăţii şi pentru că fn 

socistate sa hotăr?se ca dacă vreunul din membrii 

ar fi comis un lucru nelegal să se pună chestiunea 

pe tapetul scoietăţii. şi numai pe urnă să se ceară 

satisfacţiune pe altă cale, Tavarnisr a profitat-ds. 

acest. lucru., se ridică şi apune că are-să destăi-. 

nuiască'un lucru grav în contra. unsi, persoane care: 

făcea parte: din: societate.chiar, Doctorul: Paverni gr 

ascultat spune lucrul următor că:acelaş domn Sarsa=
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1i4 venise cu cîte-va zile înnainte la Dînsul să-i 

roage în calitatea lui â€ doctor să-i dea o otravă 

ca să inveninaze pe un po.cnez, un nenorocit care 

părăsise Polonia, venise în ţară si găsise un adă= 

post în familia sui Sarsailă. Lucrul ae sigur putea 

să fie adevărat dar putea să fie şi o invenţiune, în 

or cs caz Doctorul Tavernier a fost ascultat, a fost 

crezut şi atunci; s'a ridicat unul din membrii socie- 

tăţii căpitanul Voinescy acela care a publicat poezi. 

ile lui Iancu Văcărescu, şi spună că în calitatea 

iui de militar nu poate să nai stea în mijlocul.u= 

nai asemenea societăţi de sceleraţi, Cuv întul se re 

pată şi demisiunea lui Voinescu este urmnată de acea 

a mai multor membrii. Din ziua aceea dci tatea era 

dizolvată, intenţiunile răvvoitori Lor se realizase 
Din usemenea mici motive Heliade s'a văzut si1iţ 

să renunye la ceea ce-şi propusese să realizeze la 
1855 cină înfinţase societatea. Astfel Heliade se 
retrage iarăşi din activitatea pe care o avea în a- 
DN
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fară de aceea a sa personulă şi se raculege îurăgi 

ca să continue publicarea seriiei de lucrări pe ca- 

re le începuse. 

Peste cît-va timp Heliade revine iarăși la poli= 

tică, se amestecă cu mult entuziasm în afaceri 16 

țării romîneşt i şi pînă la 1848 ia o parte in ce= 

le măi active la toate evenimentele mai însemnate 

din ţara noastră; în special în revoluţiunea de la 

1848 Heliade joacă un ro] însemnat, N este aici 

locul ca să calificăm activitutea politică a lui He= 

liade „ aceasta este mai multțde atribujiunei unui 

istoric.Ia -1848 Peliaae redactează proc lamaţi unea 

aşa numită de la Islaz, care sara oarocuii. progruna 

întregei revoluţ iuni şi. care rezuma, revanai cări 1e 

pe care le cersa poporul ronin în contra Rusiei în 

special, Heliude în acest timp se sch imbuse în sen- 

sul. că pe, cînd de la 1828-30 eri partizanul Rusiei 

„În programa de la Islaz se arată că Îînverşunat, duş= 

man al suprema ie i ruseşti, singur în diferitele sai 
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publi icaţiuni ne arată motivele pentru care-şi sch im 

vase opiniunile politice ae mat înnăinte. Iintr'un 

loc ne aminteşte iarăşi un mic incident care i-a. 

deschis ochii şi 1'au făsut să înţeleagă intenţiuni- 

le pe care le urmări au Ruşii, ne spune anume că du 

pă ocupaţiunea ruesască de la 1828 , veni. la dînsul 

într? o zi un căpitan de gâniu, un polonez care. îi 

comunică. că esta însărcinat. de o comis iune să stu= 

asez ze starea ţări lor române, să facă un raport asu- 

pra stării tina nciare , eccnomice ete a tării şi “să 

vorbească puţin şi despre originea şi trecutul 4 bo=- 

porului romîn. Pentru partea ucsasta din urmă spune 
lui. Heliade că a venit la dînsul pentru că 81 crede 
singur competinte de-ai aa cît e-va on Sicaibani He - 
liade  2xpune părerile lui căpi itanu ai polonez care 
despăr şîndu-se de dînsul îi promit a ca va roăace 
raportul său în sensul care îi fixuse Heiiiade In 
ana din zile primeşte o invitaţiune de lu acest că- 
pitun polonez şţ duc îndu-se la acea iînvin aţiune gă-
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“seşte acolo 'adunaţi la ceai. mai mulţi prieteni. 
La an moment dat. Heliade Rădulescu este chemat de 
căpitanul polonez. se o parte ' ca să-i citească rapor= 
„tul pe care: avea să-l: prez zinte, asupra țărilor romi - 
ne, Cînd citeşte Heliade acest raporț rămîne ca trâs 
:nit, pentru că era cu totul alt cova decît ceea ce 
„ Spusese dînsul în. acei raport 2 căpitanul spuneu în 
„raport că i ţările române sînt slave că numele de 

. Vlah sau ae Valah este de origine slavă, că vine de 
îi la un Oure-care căpitan slav Veliki de la care s'ar 
trage toţi Românii, că în scriere întrebuinţăn a1fa- 
“betul slavonesc, în sfîrşit că sîntem un popor de 
„Origine slavă. Heliade se uită uimit la el. Căpita- 
nul însă isbucneşt e de râs şi atunci î4 spune: Am 
scris acestea e drept ân convingerea mea este cea 

„Pe care mi-ai. spus-o Dtu; şi dacă am scris altfel 
__dectt convingerea; mea esta că raportul mi s'a impus 

rs] să fie scris astfel, să nascriu asttel tările rom = 
- 

5 3 

ne încît să se pară că sînţ slave sau șiavizate ca 
+ 

Ruşii să poată să aibe protenţiuni de încorporare,



Heliade ne spune că cin ziua aceea a deschis ochii 

şi a înteles intenţiunile perfiae, cum le califică | 

21, ale Ruşilor; aşa încât numai putea fi vorba, zi: 

ce tieliade, de cont inuarea politicii pe care o înce: 

pusem, de aceea am aăutat cu or ce preţ si mă arăt 

duşman Ruşre1. La 1848 Heliade este silit să para- 

seasă sara în urma revoluţiuneişi pleacă în străi- 

nătase prin Transilvania în Germania s'a dus la Pa- 

vis da unde upoi a călătorit la Constantinopole, în 

Elveţia în Angliu etc. 

In Paris Heliade nu s'u oprit: din activitatea lui 
* 

a scris literatură dar mai mult articole politice, 

Aici Heliade a avut un rol frumos pentru că în .pu= 

blicaţiunile sale franceze unde da o privire asupra 

trecutului ţării romtneşti şi unce căuta să justițfi: 

ca caracterul revoluţiunei romînaşti de la 1548, 
ci i a: ” €: 

i - x: Heliade 4 expus lucrurile în aşa fel încît .str ăinii 

a incaput să s& întereseze de ceea 
â 

ce se petrecea 

pe malul Dinări i. Dacă ţie pe aa 18 50 ân ajuns să: 

rancia si Anglia această 
rm mai bine funoscuţi în 

“<
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trebuie să o recunoaştem, o dat oeim în mzre parte 

lui hHeliade pe lîngă alş ii ca Alexanări, Coge ini =, 

ceanu atcHe Liade cît a fost la Paris a soris, ă în 

trat în relaţiune cu persoane însemnate, a scris ar= 

ticole politice în jurnalele: Temps, la Reforme, la 

Presse, L'Evânement şi au început şi alţii să apere 

cauza romînă şi să arate care erau intenţiuni le lor 

Heliade a petrecut la Paris pînă la: 1851 şi & aviit 

"ae luptat cu multe greutăţi. Cei rămaşi în țară î5 

părăsise în cele din urmă îl condamnau chiar şi-l 
€ 

învinuiau de falimentul revoluţiunei de la 1E48 în 

Muntenia. La 1851 părăseşte Parisul dar fu se! fiiit e 

întoarce în vară fiind proscris, 88 îndreaptă spre 

Cnio, unde sara familia lui, şi petrece aici, pînă 1 

1859 cînd pâeacă Kisselei în acel an se întoarcă în 

țară şi =şi continuă mai departe activituteae 

Intors. în ţară după un exil de LL ani, Heli sie nu 

se mai amestecă mult în politică, are de: luptat cu - 

învinuiri le cari îi se aduceau de duşmani i mulţi pe
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cars, „îi avaa şi ce atunci s'a cufwmndat cu desăvîrşi - 
re în iteratură, Cînd se întemeiază Academia romî= 
nă la 1366, prezidase cele d'întîi şedinţe însă nu = 
ma: revine pentru că voia să impună si stomuL său 

de ortografie sar. „vederi le lui i Linguistice n* au fost 
uprobătș Hei iade îşi vede mai muat sau mai puţin intiuinţa lui. parălizat 4 

e
 > Continuă a scrie pînă la 1872 etna moare - ia 87 Aprilie... Astfel se încheie a: ivitatea iui Heliasa Hâdulescu, 

rece la studiul operilor sale, 
Ca și ventru Asachi 9 să fiu silit să dau o biblio- grafie a Scrieri lor luai, sînt siliz pent ru, motivul pe care-l cunoaşteşi: că în manuaiele noastre: de Li - trratura biL 11 ografia este foarte neglijată. In pri= nsa lui Heli ade stăm ceva mai bine, găsim Îndica-. ani bibliografice mai exacte, mai complecte . 20 haniale; dar cu t oa 

rectirfie unele erori 

I» arm văzut atridutţe ui
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ara putut | procura şi pentru că am obiceiul să mă în- 

cred numai în cea ce văa, nici.nu le voi amintt, 

Mă întreb dacă « cumva “sînt: în adevăr ala. ii He lude 

văd atribuite lui Heliade traduceri cari ar fi pu- 

tut fi scrise ae Heliade dar pantru că a' am inâica- 

viuni precise ru toi cita prin urmare decît seris- 

rile pe care le cunosc de visul Voi aminti scrieri- 

le lui Heliade urmînd orâinea cranologi că, Amintesc 

întii scrierile pe care Heliade le a publicat fără 

dată așa încît nu ştim în ce an trebuesc clasifi-. 

cate. Aşa este “Principii de ortografie romină”, 

După tipar, după spiritul si după ideile expuse aici 

cartea pare a fi de pe la 1850 sâu 1860, 

 Tncepînă de ia “Curierul Romînesc" : din 1823 Heliade 

a scris următ oare le 01 opare cu coprins foarte variat 

linguistix, istoric, politic etc. Cu un an înnuinte 

de Curieruz Romînese. a tipărit la Sibiu e "Grama= 

tică Română. Vom reveni mai de apr oupe. agipra acas-= 

“tei gramaticii cînd vom studia mai de aproape acti- 
1 « ” - . 

lit, .
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vitatau filologpică a lui Heliade.La 1830, ca un u= 

Gius Literar ia supii manti] Curieruiu | Romînesc ti 

păreşte traducerile sale ale Meditaţtunilor Poetice 

ale lui Temart ing, = La 1851 publică traduiceraadin 

frantuzeşte a tragediei: Panat ismul sau Mah omet de 

Voltaire; în acelaş an raven de înregistrat Adausul 
Literar, partea UL 2a Curierul Rominesc care coprin- 
de reguleie sau gramatica poeziei, prelucrat după 

Boileau şi Marmonte1,. = La 1852 în. două broşuri pu= 
blicăttarăşi e carte tradusă după Marmentel de po= 
veşti moralizatoare: Bărbatuz: bun “şi femeia bună", 
Tot la 1552 publică un manual de ari tmet i că după 
Fruncosur. - La 1834 -în 3 broşuri tipăreşte traâu- 
ceri din Lor Biron sub titlul "Sor ieri e lui Lord 

Biron”, - 7 bu 1835 tipăreşte comedia lui Moliăre: 
“Amfitrionn, Văd citată ae unii o ediţiune la 1826 
dur mă întreb ducă exista, acea. edi iune, în or 
co cuz singura ec: liune pe care o. „Cunosc su. este 
cea de je 855 o a 1836 mai tipăreşte împreună  
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x cu comitetul Socitetăţ ii pi armonice: “Gazeta TBa= 

iruluin. La 1829 tipăreşte un” nou jurnal cure cbr 

plineşte "Curierul românesc" anuma Curierul de Ambe 

„Sexe" care upare pînă: la 3847.: A doua ediţiune o 

“retipăreşte ia 1962, - 1a 1855 avem de *semna lut o 

"Mică culegere din serierile lui Heliade" după cum | 

ste chiar intitulat şi în care se ceprinte discur= 

sul pe care l'a ţinut Heliade la 1834 la exâmenul 

elevi lor societăţii Fi larmonice , mai coprindie cîte- 

vaversuri etc. Ia 1837 tipăreşte: "Oriatianisnul la 

începutul său" singur o numeşte imitaţiune, este o. 

imituţiune din englezeşte.= La 1840 publică. poemu 

biblică "Căderea Dracilori, - La 1841 "Prescurtare: 

de gramatică româno-italiană" şi în acela ş an:"Para- 

lelizm între dialectele român şî. italian“. von Tea 

veni asupra acesteidin'urmă cărţi cînd vor studia 

împreună vederile filolce ce ale tui Heliuaâe.- La. . 

1943 pubzică o mâ.că oroşură. cu coprins politic: 

"20 Decembre 1843, La extraordinara generală aduna”
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nare“ =: a 1846 puwlică o traâucere după A. Pumas 

"Coricolo“, - Ta :1847 traduca tot după Dumas "Spe-: 

„wonare".. - Opera importantă u ui Heliade, indispen- 

sabilă pentry or ai rie voeşte să studieze svenimen- 

tele întîmplate 1a 1648 în Muntenia şi în general 

toată sotivitatea destăşuravă de Români în timpul 

rsvoluţiunei este scrierea apărută la 1850 în Iim= 

ua franceză: "Souvenirs et impressions a'un pros- . 

crit“ Paris, - Tot la 1850 la Pariș tipăreşte: "Le 

protectorat du Czart, unde între altele, aminteşte 

de faimoasa afacere frandafirof asupra cărora voi 

reveni, - La 1851 avem de înrogistrat o operă de o 

importanţă. tot aşa de mare ca şi "Souvenirs et im= 

pressions a! oxiin de care vi-anm, vorbit anume : "M6-.. 

moire sur I'histoire de lu r&gânsrati on rounăi ne 

ou sur les Svânement s. de 1848", - Ia 1851 apare în 

că o altă carte importantă: "Hpistole şi acte ale 

osmanilor mari Gin 1848", operă importantă pentru 
studiareu evenimanteler âin timpul revoluţ iunei
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„tot aşa ca şi cale două citațe = Ducă deschiden 

Enciclopedia Romînă la articolul Heliade, ande de 

altminterelea este o notiţă scrisă mai bine dec?t. 

multe altele asupra literaturei române, vaţi găsi 

atribuit 1 lui Heliade a carte italienească , un vo- 

- lum de versuri: apărut la Paris ia 1951 intitulată 

" Da n Heliade „nu şi-a pus numele pe 

această carte prin urmare n” avem dreptul, să i-o a 

“ tribuim lui. In această cartei găsim lucrari - curioase | 

şi cari întru cît-va ns Pace să ne întrebăm dacă nu 

sînt inspirate de la Heltade;' stat cîte-va versuri 

cari lauaă şi ridică în slava cerului pe Heliade 

astfel se spune: "Du ai ridicat pâtria ta nenoroci= . 

tă precum se ridică soarele! în Italia” "Du ai aprins | 

scînteia sfântă ae iubire de patrie ste" şi în po= 

ezia "Triplice aliariza pi se spune ; "Tu creator 

fericit de versuri. în tocmai ca Dante! şi într! at 

lac: “ Viaţa lui He ace este paralelă cu a vi
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“Dante, Vedeţi asemănări oxagerate : scriitorul romîn 

pus te o dată pa aceeaşi scară cu Dante! Ne înt.ro- 

băm de indo vin lucruri te acestea? Spun dreat că nu: 

pot spui ine singur, Pe pagina înttia a cănţii sînt 

cîte=va versuri scrise de un romtri cure iscăleşta 

Isai.: Prin urmare să admitem că era autorul italian 

? E greu să ti. scris ronineşta , trebuie sa t at 

a cina-va să 18 scrie, sînt numsi 4 versuri!? 

Heliade însă insistă şi? aminte eşte această publicaţiu 

ne în.două scrisori gin. in
t 

Et
 ii în serisariie publicate : 

la pagina 128 şi aita la 208, însă după af irmaţiun in. 
la iui . nu put em dotări cane era autorul, La pagina, 
128 zice că. autorul sste ăn italia an: la pag. 208 

spune că sra o aut care, o italiancă; prin urmare 
este 0. „eeontradieţiune grea de esplicat Se pure în=: 
să în or ce caz că persoana aceea era. cunoscută lui 
Heliade sîntem îndroptăţi și prin urmare gă spunem - 
că iieliade singur a fost autorul. maj. mult Sau mai 
puţin ai tcestor laude pe care o mină străină le-a 
scria, Vedeţi prin urmare că era o mică slăbiciune  
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cars de altminteralsa se poâte erta unui om care au 

„ît de multe! - Lu 1853 avem de înregi stat. 

la. si
de
 o prescurtare a Istoriei Romini or nopublicat 

1861. - Intre 1834 şi 185? scrie 3 broşuri franceze , 

“Dos ier relati aux. principuut 65 Danubiennes*, Una. 

Dac ie cosaque et une Roumanie turvo- -phile” ş Profas- 

sion de foi" unce exprimă ideile lui în contra su- 

premaţiei ruseşti şi a politice: pe care o ubrobase 

înnainte, - La 1860. puounca-0 Blca pvema groico=eoe 

mică: YTandalida”, Lucrarea din punetu! de vedeta 

literar n'are mare însemnătate, Voi: spuas pite-va 

cuvint e s5upra ei petru că nu vom reveni cînd v omi 

studia p6 Heliade ca poet . Coprinsul este o aiuziune 

la încercarea poditică pe care o urmărea unii 'diplo= 

maţi ui Europei de la 1850-54. Singur He liade na ara 

tă în prefața sdiţiunei de la i 860 împrejurări ile în: 

care a scris această posmă eroi co-comică; Pe ia. 

1850 63 i-va emigrați polonă ori | pat recaau în țară 

Pe
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Vega £ ură să ă o. ves: cari sruu în Franţu, încep
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Romînilor, = La 1856 ag o ds orters 

nu găsim nume de lui. Heliade, 

fia, ideile sînt aceleaşi ca, în 

Heliade. _ 

te că ariume se avea în: enţiunea să se reconstituiar» 

că Polonia în sensul ca să fie unită. cu principa= 

tul romîn al Moldovei şi Munteniei sub titlul de 

regatul polono-ronîn, Singur He Liade cînd era la 

Paris 2a 1851 a auzit de lucrul acesta şi faptul a- 

cesta i s'a părut că nu poate fi luat în serios, pre 

cum n'a fost, şi de aceasi lia parodia în această 

scriere: “Ciclopeie Pristoi Tigure, sau tînaa la şi 

Păcală, “La 1856 avem da înregistrat 3.mici procla- 

matiuni ,„ un fel de dise ursuri politic ce adresate 

îs a Ruropei duță 

tractatul din Paris, Cart ea este însă publicată sub 

pseudenumele. Ton Prosăocius. Prin Urmare nici aici 

nu mai încupe însă în- 
doială că această carte este autenţ i că a lui Heliade 

şi i se atribuie cu drept cuvînt: stilul,gortogra- 

teăto. operi le ui 

ia 185 6 iarăşi traduce câte-va: articole 
din iurnalui, Conservâtorul cara începuse să apară | a- 
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atuncea şi le publică în brosuri scurte. - ja 1859 
avem să înregi st râm 9 publicaţiune fvartu interesan 

tă - "Dossier rslatif Buk principautes Danvbenneş" 

aste expunerea părerilor lui poiitica și voderila 

altora. Ta 1858 avem “Crucea de Argint" traducere 

Jin Bugene Sue, - În acelaş an Biblia tipărită la 
Paris. - Tot în aces an un fel de rsflacţiuni rilo. 
Sofice-religioase bazate PE biblie şi intitulate 

“piblice". - La 1859 avem de înrsgistrat o opsară 

insemnață întitulatță "Eciilibru“; partea a dova $3-> 

te intitulată "Isachar* şi e interesantă prin faptul 

că aici sctiitorul romîn dă o seamă de indicaţiuni 

asupra activităţii sale pînă Ja 1844 și între altete 

âminteste de societatea de la 1826 de societatea 

Pilavmonică - ţa 1861 apare edițiunea doua din 

Prescurtare la istoria Romîni 10" - La 1860 sub: 

titlul Poezii inedite” a publicat şi poezia "Măci 

Șul și Plorile” asupra cârela vom reveni: coprinde- o 
prefață intereaantă acest volum unde He Liade revine i .



asupra parerilov sale și Tezumează aotivitatea Ro 

Wânilor pe terenul cultural de la -La80-186(, vederi 

Je hu sînt juste în multe privinţe Se plinge mult 

de neglizenta cu cars se studiază literatura clasi 

ca 1a noi cata anume să arate că pe la 1830 puț ini 

cari învâtau mai serios, cunoșteau mai bine Litera 

tura grecească Şi lațină dacît contimporaniti săi, 

In acelae an avem al aocilea volum din “Biblioteca 
portativăn: "Poeziile incâitg" formau volumil întti 
&l acestei bibliotaci. - da 1861: "Proce 
între două hordiit scriere politică care ze refera 
18 chestiunea Împroprietăririi țăranilor. 
"Votul şi vrâsvotul universal", în acslaş an: *tnsei. 
cutiuni le fominiei”  - To în acesti an “În memoria 
Mariei Piuvceasca", o tunoşt inta a scriitorului 
Tot în acest ana publicat discursul pe care l'a pry 
nwnţat la i nmornântar ea lui tfancv Văcărescu. 
1864 "bropyrieră 

- Ia 
avîi Si sătoniţe: în ace la ș an: uni rea Și Wnitateara părută la las.- Ţ, 

DP 

 



te Fraxmente.Ateneuj român o conterintă tinutg 
de Dinsuţ De la. 1858-1670 3 publicaţ Cursul sâude 
poezie unde 2 republicat o mare parte din poeziile. 
sale Diș această lucpace putem studia mai bine pe 
Heliade ca bot, - La 18689 P “prescurtare Ain isto 
ria Reminilorn, Sit țiuine nouă. - La 1870 "C întarea 
Cîntărilor“ - În acelas an "Cresti mazmul si cato 
jicizmul”, = la 1872 "Poezii noi”, cîte-va pcezii 
dintre care şi Sburătorul - La [976 s'a publicat: 
după moartea lui "Brutus" tragedie după Yoltaire 
La 1854 "Satire" pu aicate de fiul său. - ta 1399 
"Profesiunea de credinţă”a lui Heliade Radulescu asu 
Pri evenimentelor politice, - ba 128%2 “Istoria ari. 
vicar, tipărită în două volume operă rămasă inedită 
cit a trăit autorul. - la 12$1 £'âu publica “Ser 
Sor din Ezil' ale ni Heliade hădulescu de editura 
N B Lăcusteanu, interesante pentru veconst atu rea - 
Volajurilor lui Heliade în străinătate în Perioatda 

„de la 1848 1859 înteresante și prin faptul că ve
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dem.aici cît a avut Heliade să lupte cu îninicii: 

săi: mai este interesantă pubnicaţiunea aceasta pen 

tru că se stabileşte dintr. însa că proclamaţ iunea 

de La Islaz este în adevăr datorita lui Heliadei 

s'a contestat Între alţii şi de ton Ghica care o 

atribuia lui Bălcasau însă după cum a dovedit DI], 

lăcusteanul adevărul este că proclamatiunea de 18 

va2 din 1348 nu poate să aibe ait aut or decit pala 

He liada;. asta un stil frumos care aminteşte stilul 

lui Bălcescu dar dacă ne gînâim la epoca în care a 
fost scrisă Bălcescu şi Heliadesrau scriitori. cari 

seriău mai bine româneşte şi nu a de mirare săa se 
atribuie opera aceasta lui Heliada, Am amintit că 

Heiiade colabora in jurnalele : "La îşforme, le 
- . N . - 

. Tampa, î;*Evenemant? (upă aceea se maj spune că a 
lradus pa Zaira lui Voltatra oara s'a perdut Trsă fn 
avânimsut e lo de la 1848, = spuna 

In memori lia sale 

ză A trudua pe Herodot zi dir literatura trancezâ 
mai nou pe Guizot, Georges Sand at oa in stiîvşit spu -
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ne În Scrisorile din exil cai Si în memorii ca a 
lucrat ia un dicţionar enciclopedic £] putem consi- 
dera ca cel d'întui dictionar rominese, aceasta 1 
crare nu Sa aat încă 12 tumina ŞI nu şti dacă se 
mai află printre manusorasele rămase de ia Heliade 

În or ce caz în "Scrisori din exil“ aminteşte a-- 
ceastă lucrare şi spune că a ajuns pînă la litera W 

| Acestea sînt operile lui ie î i ade Rădulescu. Von ., 

reveni asupraact.ivitătii sala cu de amănuntul şi 0. 

von studia din toata punctele de vedere. un punet 

numai voesc să rslevez înnainte de a trecs la apre- 

ciarsa crilica a aperi lor sate He 11ade Rădulescu a 

făcut mult. de sigur pentru țară deşi a avut să lupt e 

zu Tarte mulţi duş mani ! urii su profisat de unele 

momente în care s'a arătat mal inconsecuent şi am . 

văzut aceasta cînd Şi-a et himbat părerile lut privi= - 

toare la politica Rusisi dur cive nu și le schimba 

pe atunci?! împă aceea su câutat să-] învinniască 

de Falimentul, mâi mult sau mai putu. aj cevoluțiu
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nei din Muntenia de la l644 Pînă 1a 1869 îl vedem 

Precum se dovedește din scrisori, îl vedem continu 

căutînd să se apere contra acelora cari îl bânuiau 

si căutau să-1 descrediteze în ochii conpatrioţilor 

ini: şi: întors in ţară încă şi până La sft-şitul 

Nietei ui avu de luptat cu aceia cari voiau să-l 

înnegreasca, Si-a găsit, după moarte, un apărător 

în DI. Llăcusţeanu care i-a publicat scrisorile. Acum 

do âni, cîna iarăşi a revenit cnest lunea .autenti- 

citătii pr cclomațiunei de ia Islaz. unslejurnale 

2puneau că nu Heliade este autorul acestei prociama- 

tiuni , Lăcusteenu atunci a publicat o broşură:“Acte 

proprii 8 contribui ia mărirea lut Heliade Rădulas= 

cu' În cari cavta sâ arate cit de nedrepte au fost 
acuzat iunile aduse lui Heliade ŞI cît de râu a foat 

iratat omul acesta Cu toate bine -facerile bs care le 
adus tarii, 

Heliade viebuie privit ca unu   | din cei ma: însem- 
nâți scriiteri a HO Ştii şi ca un om de acţiune tai  



3? 

ales; în multe privinţa omul de acţiune 2 preponde. 

vat asupra scriitorului Estg om de acţiuns prin tap 

tele p> cart le-am amintit, dnpă acesa prin genere, 

zltatoa lui In adevâ» era un om foarta generos. 

dar duşmanii ui nu -4 iau recunoscut nici aceasta 

calitate. Pentru a dovedi aceasta n'avem decît să 

ami.nt im not iţa pe care în amărăcivnea sufletului vu 

adăuga la fsachar, 78., unde vorbeşte de încurajări - 

"le pe care le a daț tinerilor: 

_HNT* arm dori să venim la nâvoia de a ne număra 
cîte scrieri am tipărit gratis încvrajînd juni. 
şi corigîndu- le stilul Stiu aceştia cîţi au a 
flat ospitalitate teascurile tipografiei mele 

Prin iirmare eri o nobleţă dezintaresată la el, câv 

La cât mai muit sn facă binele; sa încurajeze pe 

aceia cari lucrau În aceeaşi n:recţiuns ca dânsul, 

ROEA ITI. 

Rămîne ea sa studien în ieeţiunsa-de astă-zi şi 

să aprettsm activitatea literară a iul Heziade Rădu 

lescu Din biografia pe cars am dat-o înaainte de
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drăciun avi putut vedea cît de vastă şi de cariată 

aste activitatea acestui scriitori a început a pu-: 

Dlica jurnale ca ziarist: în acelas timp ca autor 

manuale didactice; ca traducător:diverşi şi numeroşi 

autort în majoritate francezi dar şi germani şi în- 

ru cît-va englezi: pe „ord Biron şi a continuat cu Ad 

opera originala. În politicâ a scris nuneroase arli - 

20le politice; a adresat prociamatiuni câtre popo- 

sui nostru din exil sau din țară: s'a ocupat cu ciies 

„tiuni de filologis; a căutat să reformeze Limba noas 

svă; să--zi inpună vederile lui în aceasta privinţă. 

1 8S6cPiS versuri! neanurărata lirice, epice. ma: 'puţi:n 

“raman ice ; în această parte ara mai mult meri c& 

îruducător şi în sfîrșit, pînă la finele vietei sale 

> continuat să se ocppe aproape cu toate penuriile de 

„iteratura. Bste prin urmare Heliade Rădulescu va 
devârat spirit enciclopecic asa „cum numai mişcarea 
voastră literară dn la începutul, secolului traseu 

"i renaşterva cult urală din care am ajuns cesa ca
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sîntem a putut să prcducă oameni cum au fast în a- 
fără de Heliade Rădulescu: Asachi şi alţii, | 

He liade ă continuat a scrie, după cum am spus, 
pînă la sfi rgitul vieţei sule. Unii i-au reproşat 
că ar fi trebui t să se oprească mai învainte pentru 
că în adevăr între 1850 şi 1870. multe din scriori- 
le sale nu mai poartă tiparul de mai înnainte! au 
torul susţine teorii exagerate, vom. vedea că din a- 
cest punct de vedere at ît încercările lui filelo- 

pice cât şi poetice sînt în multe privinţe covdem- 
awile şi prin urmare ideile pa caro de a exprimat 

între 1850 şi 18720 na au avut intluinya pe care vo- 
ia autorul să le aibe. Prin urmare, zic unii, ar 
fi fost bine ca să numai scrie Heliade Ră dulsucu 

pentru că ceeu ce a scris în part ea Gir urmă a ae» 

tivităţii sale nu merită multă atenţiune sau n'are 
o deosebită valcure, Cu toate acestea nu iudecim 

lucrurile tocmai aşa: în adevăr este un mare dar 

poutru un scriitor să ştie cn să-şi oproască ac. 
Lit. 6
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tivitatea lui literară; dar unii sau prin deprin- 
dere , sau pentru că ţin la amirtirile plăcute ale 
activităţii lor fecunâe de la începutul carierei 
lor literare, continuă să scrie pînă la sfîrsitul 
vieţei . Aşa a făcuţ şi Heliade şi nu-1 putem con- 
Gama pentru că chiar acolo unde He liade susţine 
teorii exagerate pe care nu le-au împărtăşit nici 
eontimporanii săi şi cu atît mai puţin noi astă-zi 
sînt interesante părerile lui şi mer îtă să fie dis- 
cutate şi în acelaş timp toate aceste păreri sînt 
sienificat ive, sînt caracteristice pentru mersul general a] culturei noastre şi în special al] lita- ratvrei în această spocă de -renaştere. Prin urmare n10i vom trebui să studiem pe Heliade RĂ 
către sfîrşitua activităţii Sale litera re, să exu- minăm greşelile pe care le-a comis atuncea şi să nu căutăm să Conâ amnăm totdeauna cu asprime precum fac nul şi . 

Vom studia pe Heliade ca filolog şi ca poet pen:



tru că cu deossbirse în aceste direcţiuni 4 vatt e1 

să taie brazdă adîncă în literatura noastră. Cu 

toate acestea or unde 1'am studia pe Heliade Rădu- 

iescu fie în proză fie în versuri £1 regăsim ace- 

laşşi chiar atuncea cînd este pe declinul activită- 

şii lui, mut e aindefectele lui amintesc cati tăţi- 

le sale de odinioară pentru că aceste calitâţi uşor 

s'au putut transforma în defacte. 

Din toată opera lui Heliade Rădulescu putem să re 

zumăm în cîte-va cuvinte caracteristica generală a 

„ei. Du Heliade Rădulescu o notă predominantă care 

în acelaş timp dă farmec operilor sale: este nota u. 

moristică. Din acest punct de vedere se aseamănă 

cu toţi scriitorii noştrii cari au fost rai remt- 

noşti: la autorii noştrii care redau mai bine ca- 

racterul nostru găsim mult umor, umorul este înnăs-: 

zut Romînului şi pentru a ne convirigo de aceusta 

"avem decît să citim literatura noastră populară. 

moral 21 puteţi studia foarte bine la ileliada Ră-



A 

dilescu cu deosetira în "Vocalulaurul | cu: intetur 

străine” unde subt o formă uşoară, 5 lumeată cată 
să corvingă pe cititori de lucruri sare alttsi sa 

A puse ar Fi greu de întipărit În mis st
 

O . 

Pe lîngă umor la Heliade Rădulescu o altă notă 
caracteristică este satira , A publicat. malte por- 
irete satirice; în fabullă este foarte muşcăt ar; Wu ? 

esta maşeător în deosabira îi: scrierile în proză; n'avem dectt să r&sfcecim "Isâcha:" unde în coutra bosrilor îşi aruncă tot veninul pe care-l avea în contra acestei clase; 1'aveni decî+ SĂ răsfoyin colec tiunea haogată din “"Curieruj de uule sexe" ca să a A vsnem tt de mMuşcător era seri: 

N Er SE 
a. - , 4 

- 

u Răsim multă profund: tate, multă Dr ainalitata nu. vedem vVelerţ nume e oase day Bâsim e nimit oare 
putere de asimni laţ iunea în i sate literatura ja na.
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în cau Sranceză, germană şi italiauă, Bi bine la 

Holiade Rădulescu vedemîn numer caseie prefe ţe pa 

Care le-a tipărit, La cursul ie poozie ge nerală, 

multe cunoştinţe dar cunoştinţe care pe vremea lu; 

se puteau : că ştîaa foarte uşor din dicţionare anci- 

c lopedice şi manuale şcolara dar totuşi cunoştinţe. 

le acestea în împrejurări 18 în care trăia scriito- 

iui nos tru erau uimil oars şi dovedea. un progres ma - 

re taţă de scriitorii noştrii din secolul al XYiii 

şi ehiar anii de pe la începutul sec.XIX. 

Aceste, sînt cîte-va puncte unde vedem pe Heliade 

e 12 în eput tul şi pînă la sfîrşitul” activităţii 

sale literare. | | | 

trecem acun la analizarea operei lui după speciu. 

Zităţi, vom vedea pentru fie-care din direcţiuni le 

în care a “scris, ideile .p2 care le-a formulat şi pe 

cari a căutat să le propage. Vom studia întti pe 

Heliade ca filolog . Poate că termenul de fi lciog
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ar.fi cam pretenţios şi ar fi mai bine să zicem 
câ gramaitic, ca reformat or al limbei romîne. Aici 
găsim mai ales la Heliade caracteristica pe care 
„am ami nt ît -0 mai sus: cunoştinţele lui variate nu 
totdeauna temeinice dar bine asibi late şi clar ex- 
Puse. In unele părţi î1 vedem încercînă să fie or1 
final dar de o originalitate rău aplicat. Sîut cu 
rioase teoriile lui Dnguistice aşa fu gramatică; 
dAr acoio ssta mai moderat unde vedem însă teorii 
AAtravagante esta în prefața vecabulurului cuv inte lor străine; după aceaa în paralelism între limba romînă şi italiană. 

? . . y n m, : 
Ad 

N 

= 

Un lvoru pe care.Heliada a căutat să-7 urmărească „a fost chestiunea transfornării limbelor, chestiu= he de care s'au ocupat alţii mult mai comp etenţi iar ma ca Heliade Un sim Plu amat er care luţiuri ie care
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ranţa poporului, barbaria în care trăeste pl şi 

lipsa de gust. Poarte interesante sînt exemplele 

pe caru caită să le aducă le Liade Rădulescu ca să 

justitice leoria sa; este ferm convins că după lat 

tudine şi longitudine; după schimbările de tempe 

ratură se produc şi schimbări în linia unyi DOpor 

unde e frig, urmează după Heliade, că limba e mai 
- 

aspra; unde e cală, limta se îndulceşte. Tacă cum 

p: 

se exprimă el aplîcînă această teorie Romînilor în 

ceea ce priveşte schimbările aduse în limba lor: 

" Românii din Dacia nu putură scăpa de dea- 
tul guturai şi începură a Preonunța soate vo 
calele cînăâ pe nas cînd cu gura închigăt 

- XXV IL 
Mai: departe: 

” A face însă din “anima, înemă, inimăna pro- 
nunţa A pe nas, eată ce se numeşte guturai el 
limbelor, gîscănărie, jargon". 

XI L. 

E original vedeţi Heliade, foarte original chiar, 

dar bine înţeles că asemenea relaţiuni pe cari fe 

stabilea autorul între climat și modificările fa-
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tîmplate Limpoi noastre sînt iluzorii; poate cere 

să fie un »unct de dr eptate şi părerea aceasta a lu 

Heliade că or ce schimbare fonetică are în fond ca 

„origine o schimbare fiziologică în organizaţiunea 

organelor vocale; în acelaş timp este tot așa de a 

devărat că schimbărea.. tizsologică este determinată 

de schimbări externa în climat, o climă mai dulce 

sau mai aspră poate să aducă sehimbări în organele 

vocale; dar ca să vadă cineva numai în aceasta ca- 
uza de schimiare a unei limbi şi să esplices numai 

prin temperatură trecersa lui A ia ă ji se pare 

că este ceva cu desăvîrşira Pantast Lc, 
In altă parte iarăşi ravine la chestiunea aceasta 
şi dă mai multe sxemile pentru ra gă probeze îinfiu- 
inţa climatului asupra. schimbări Lor limbei zice; 

"In frig consctnele mai aulei devin aspre:scri. bere devine schreiban la ) germani; S se schirabă N $Ş  servus dă Şerb..,.t 

din cauza guturaiului cum spunea în altă parte! 
"B.şi v 1pbia1g se schimbă fn , _ se face ghine; meviiă 20 guturali: bine se fuce  moghilă: pi  
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labial se preface în K guturul: kiept, kicior” 
- XXV | 

Dacă filologia s'ar face aşa uşor an avea mai mu 

filologi în ţara noastră; -dacăar ajunge cu prin tr 

transformarea temperaturei să se transforme labia= 

lele în suturale ; - fenomen pe cure l'am studiat 

acun 5 ani, = atunci bine înţeles că numai ar fi 

nevoie ce filolcgia şi Ge linmuistică şi ar ujunge 

u:) institut âe met ereolozie. 

Prin urmare vedeţi c idee curicasă pe care am ţi- 

nut să'o relevez pentru că poate nici Heliade nu a 

luat-a aşa în serios ci a expus-0 pontru că i-a dat 

cecazia să facă glume şi în adevăr fşi expune asemne- 

nea teorii într'o formă fcarte & lumeuţă. Dar pe 1în 

gă asemenea teorii extravagaite, găsim unele care 

arată multă pătrundere la Heliade. chiar în aceast 

materie unde, nici ca în aitele, nu era bine pregă- 

tiţ; anume: l'a frupat pe Heliade cînd a studiat 

limba noastră, un fenomen pe care-1 cunoagt cui su ti 

bit, 7?
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toţii şi care a trebuit să lovească pe br cine 4 
stuâiat limba romînă în comparaţie cu alte - limbe 
frecuenţa mare a diminut 1velor în limba noustră, 
Heliade s'a întrebat ae unde această predi lefţiune 
la noi pentru diminut ive?: şi aici Heliade a dat de 
astă -dată o esplicaţiune care arată multă penetru- 
Viune şi formulează o teorie care ar putea să ser- 
veuscă de lege li nguistică anume : că popoarele as: 
Drite sînt acelea curi au o decsebită prea: lecyiu- 
ne pentru dimi nuti ve Şi lucrul se. esplică ușor ;cîni cine-va se ginte ăsuprit şi se adresează cît re cine va. catâ să-şi îndulcească vorbirea dar un mijloc d a îndulei limbi, Ge a o armoniza & î e acelaş timp, -- sau de a o riâiculiza Cîte-o dată întrebuinţînd prea multe, cum. a făcut Koraki , —-- sînţ tocinai âi- minut ivele. Aşa înctt ţăranu] la noi, fiing asuprit Şi timidă făţa cu pătura care conducea, cînâ venea să vorbească în faţa bcerului, e] umilit, snert, cătu să-şi îndulcească limba şă între! 

“ 

duiuteze cu- 
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vinte mai blînde şi pentru aceasta le diminutiva; 

venea la boer Şi vorbea de căscioara lui, de mes- 

cioara lui de pfîinişoara lui e Si mai jos de cît ţă- 

ranul în privința aceasta stă ţiganul la noi; pi 

ganul se simte umilit faţă de romîn şi de acesu fi 

zice “"Romanico" cînd se adresează la el; de aceea 

tiganul cînâ vorbeşte cu noi întrebuinţează mai 

malt ae cît ţăranul diminutive pentru că se simte 

mai jos pus oare-cun şi caută să fie simpatic în 

sensul lui cu un asemenea limbagiu. Si această 1e- 

dec a lui Heliade este foarte justă este adevărat 

că atunci cînd un popor este asuprit diminutivele 

încep să fie mai dese. 

Acestea sînt cîte-va idai gererale, ca să zicea 

guistice ale lui Heliade. » “A
 a, li „x
 

Studind limba romînă: Dînsul a urmărit îrcă şi alte 

chestiuni de ordir'e mai specială amume chestiuni de 

gramatică, de reformă a limbei, de ortografie etc. 

Dir; acest punct de vedere avem de distins lu Helia-
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de dovă faza în activitatea ivi aramat.icală; două 

faze care în acelaş timp se raportă şi la activi- 

tatea lui poetică anume: faza întfi care este cum- 

pătată, unde scriitorul cu mult bun simţ dă solu- 

țiuni şi caută să-şi înpună vederile lui în pr=vin- 

ţa cultivării limbei noastre. In .gramaticu ae la 
182E vedem rezumată ca să zicem aşa activitatea în 
prima ei fază a lui Heliade în domeniul gramatical, 
Prefaţa acestei gramatici este irteresantă, nu atît 4 

prin noutatea ideilor cîţ prin vederile drepte a 
faptelor, coprince Cam următorul lucru: autorul în 
nainte de toate cată să arate care sfiit aceia cari 
l-au precedat în aceistă direcţiune; pe urmă armă- 
reşte două chestiuni în care se îutălneste întru a ” Î.C _. - Ă cit -va cu unii din predecesorii săi ; pe Ge altă păr te însă îşi in 

ortografiei. Heliade Ca Şi lorzovici s'a GC upat cu Înbogăţirez i i NOU t 

- 

S a limbei : e 

” i 
a 
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vici ştiţi că a căutat să derive din rădăcini romt- 
neşti, franzuzeşti Şi romanice în general, termeni 

„Noi în limba romînă pentru ca să exprime cutare i- 

dee; cutare termen tecnicispecial. Heliuce, îr pra- 

mat î cu sa, nu propune tccmai lucrul acesta ci agni- 

te traducerea chiar a termenilor străini, francezi 
în special, şi naturalizarea lor în limba romtuă. 

Prin urmare o soluț iune ps care astă-zi o conside= 

răm ca defiritiv aâmisă, introtucersa cuvintelor 

străine aducî ndu-le mici schimbări apropiate de spi 

ritul limbei noastre. In această privinţă Heliude 

prin urmare nu prezintă nimic mai noi. şi nimic care 

să-l deosebească de cei cari l-au precedat. 

In privinţa ortografiei: el caută un lucru pe cu= 

re alţii î1 porduse întru ctt-va din vedere anume: 

anumo simplificarea ei; nu simplificarea ortogra- 

Tiei latine - La 1828 publică gramatica cu Caruc= 

tere cirilice, - ci simplificarea alfabetului “ciri. 

A lic. Era o sforţure inutilă în fonu pentrucă maj
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mult sau mai puţin caracterele cirilică nu mai a- 

veasu un trai a n; chiar Heliade scria în acelaș 

timp cu caractere latine; dar pentru că cu toate a- 

cestea alfabetul cirilie era răspînăit , Heliade în 

gramatica âe lu 1428 caută să-l simplifice; simpli- 

fioareu acsasta se reducea ia suprimarea cîtor-va 

semne cum era Bhira care se îrăocuza prin T; Omega 

prin 0; de use enea giftongul EA să mu se mai scrie 

cu semnul Teti 

In granatici de la 1828 deliuade atinge ce c::es — 

tiune în care indirect căuta să răspundă acelora 

cari erav părtași ai curentului lat ivist”, anume 

acalora care erau pentru 6 ortografie din punetu 

de vedere al criginei cuvirtelor. Tagă cum se 8x- 

primă Heliade la pagina 17 din prefaţă: 

"Pentru ce nu scriem cupă cum pronunţăn, cînd 
scrier. pentru cei cari trăesc iar nu pentru 
cei morţi ....Noi nu scriem pentru strămoşii Ah m e noştrii pe care i-a adus marele Traian aci ci pentru -ontimporanii noştrii."
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Aici Heliade face de departe aluziune la sistemul 

etimoltți c la tendinţa de at inizare a cuvintelor 

e spune să nu conplicăm prea uult ortografiu. 

Vedeţi prisi urmare la Heliade în această parte a ac 

tivităţii sale mult bun simţ şi soluţiuri 2 ît - se 
oate de drepte aşa cin trebuie să le vadă ur om 

care cunoaşte bine trecutul limbei: române şi. care 

nu era stăpărit prea iault de tendinţa de reforme. 

Acestea însă n'au durat tocmai mult la scriitorul 

ncstru; Heliade u revenit, - lucru curios - du ide. 

î€ împărtășite şi formulate ce scriitorii transil- 

vănani. schimbîndu-le şi aceasta cînâ ele deja îşi 

ărălase noagiicarea lor ia refornu or iogvutfiei iim= 

bei române. Intre 1839 şş 1870 Heliade cuută cu dg- 
săvîrşirea să ceu alte soluţiuni la chestiuni le de 

care se ocupass în grunatic: de la 1828. soluţiuni 

opuse și :care ne uimesc de la un or care înnainte 

fusese aşa de ciar şi ce logic. în privi ya neo= 

log ismelor Heliade dă între 1840 şi 1870 alte solu=
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iuni: unume spune că neologisme putem să întrodu- - 
cem âar. îetroducîndu= le să elârei năm inlirect unele 
cuvinte străine; să împrumută de la Francezi, ce 
la Italieni dar sg e —

 iminăm cuvintele slavone; nu 
merge esto adevărat cu escesul lui ve reformă în a 

altii; e de părere că u unele duvinte adînc înrădăci - 

m a nate în limbă zot să rămînă dar cu toate acestea 
este de preferat, zice el, ciiiar atunci cel puţin 

>
 scriitori: să. : ntrebuinţeze maj curînd cuvîntul ro munic decît ae: slavon; asa pcborul poute să zică "cinsten pînă cînc s'e Aiunge să se intreducă eu. A 

a 
> - aa Ca 

. 

vintul romanic ; dar Scriitorii ar face mii bine să elimineze “cinsten Şi să introducă cuvântul vonoa-. « “ . ăi 122] ca ea : 
YI - Iv - - 

Ri 

re“. In Vocabularul de la 1847 Heliade spune urmă- tourele din care veţi. vede pe de o parte inf luina . ţa tardivă a Scriitorilor transilvă :eni şi pe ac altă parte contruziceri Cu ceeu ce zi sese pînă a.



! E ruşine, Domnilor, să combatem cu atîta'rău tate tut ce este adevărat roman şi să ne fa- cem apărătorii unor vorbe pe cari pa ec le a ținea pe atft ne si nt nişte suvenire ale unei epoce' de plîns şi de ruşine, pecetie de. sica- vie pe frunţile noastre. Români , luaţi-yă în- nâpoi literile şi. vorbele voastre, căutaţi-le pretudindeni pe unde se vorbeşte limba romtnră căutaţile în cărţi le voastre, în manuscrisele vcastre, în limbile surori, în latină gi res- tabiligi-vă în arepturiie vcastre." | Vocabular XXX, 
Din acest pâsagiu se vece clar formulat tendinţa 

nctă a lui Heliade Rădulescu, La sfîrşitul acestui 
Vecubular, care CcOprinde o prefaţă destul de vastă 
Heliade dă o serie de 1200 cuvinte străine pe care 
le a cules e] şi cari, după părerea sa, puteau foar 

“te bine fi înlocuite sau prin derivate romtueşti 
aici revine întru cît -va laprincipiul lui lorgo-= 

vici | sau prin împrumuturi directe de 1a cele-1-a]- 
te limbi romanice, sau din limba iatină, Percuru* nd 
acest vocabular de cuv inte unde sînt însemnate în- 
sti cuvintele slavone şi greceşti urmîndu-le ime= 
diat cuvintele prăpusă de Heliade pentu a le în- 

Lit, 8.
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locui, vedem cuvinte ca "basma" pe care Heliade 
propune să-! înlocuim prin "năsar” ce la "nasi; 
A e e “ “i = A a. d pm m m$ se magh "obezi" 

proscp! să fie înlocuiţ priv "minuşbery": 
DCiu "capi, - Wi-acuc aminte că într'un loc din o- 
peri le lui Heliade citind "cepi" nu pricepearn bine 
Tărăse esem surprins crezînd că vorbeşte despre e 
ceapă" pe; cînd era v oxba ce "legătură" de "obezi! 

Prin urmare vedeţi aici pe Heliade cu cesâvîrşire 
schimbat, 

Acolo însă unde se vede mai mii CXugorâri î0 sa le este cena Spune că din toute limbile remanice una mai cu seamă merită „Svontianea noastră si că filologii cari ar 
linba noastră ar trebui să se adreseze cu deosebire ci; această limbă este lirha italiană, Feliade prialrr'a t-

3 împre- jurare în instrucţiunea pe care g căpătase, cuneş= tea de o potrivă ca iine 1: niz italiană că şi ceu franceză; CU toate acestea pentru metiva pe c&ro nn le- 33 putea spuna a avut G preudi Jecţiune mat vai 
ua



mere pentru limba italiană cecît pentru cea france- 
ză; într'un pasagiu din "Puraleli sa între limba i 
taliană şi cea romînă" spune chiar că limba france- 
Ză n'ar trebui să servească nouă ae model » că este 
o Limbă preu svînturată, pfeu nşuratecă şi de multe 

ori lipsit ce armonie, de put ere de expres iune în 

poezie pe cînâ limba ituliauă este mult rai dulce 

şi este est se pvate de potrivită pentru pe zie; a- 

tunci Heliade, plecîna de la puuctul că limba ro= 

mînă este înrudită cu ceă italiană, caută să arate 

că în fona nici ru sînţ deosebiri mâri între aceste 

două Limbi, că sînt numai mici distincţiuni dateri- 
te împrejurărilor culturale dar că linta rcmînă es- 

te în unsle privinţe mai latină poate dectt caa îi- 

taliană şi că limba ucustră se deosebşte întru cît- 
As va ce câa ituliană pâantru că mi ă produs o literatu 

uşă de bogată ca cea a Italienilor ae îâceea, zi- 

e
 r 

ce Heliade, ar fi mai uşor ncuă a produce o litera- 

tură românească dacă am italianiza limba şi am căa-



„liară, =- un Turmec 

en
 

y e * ș 

ta să urmărim modelul literăturei italiere, Ldeeau 

aceasta ce expr inăse încă înnainte la 1841 Heliade 
A 
4 nnainte ds a publica "ba aielismul” într'un cialeș 
Gin “Curierul de Ambe sexe" din 1359, un dialog $-- 
tre un presupus țăran romîn şi între ui italian; a- 
duce acolo c?te-va cuvinte care în adevăr sînt i der 
tice în romîneşte ca şi în italieneşte: "pane" "pf: 
n€; vino, vin“; g Conversaţiunre care nu poate pro= 
La mult pentru o asemănare atît de frapartă între 
limba română şi cea italiană; tr or ce cuz Heliade 
a fest atit de mult pasicuat Cu aceast comp araţ în - e încît în cale din urcă ajunsese să scrie rom? 
neşte după modelul ortografiei ituliene Şi iîintre- ducînt în limba noastră o mulţime Ge cuvinte italie ne. Aşa pentru ca să arate cît aa 

„armceul pe care- 1. are limba iţa- 

uşor ân puteu da "oi limbei romîne P 

care vcin vedea. nu există pentru că a Gegenerat fn grotesc -- aînsul i& cîte-va ver- Suri din italiană şi le traduce şi. romt?reşte însă 

  

 



- 59 = 

cu cuvinte itulianizate care bine - înţeles n'au pu- 

tut nici o dată exista în limba romră şi pe cari 

nu le găsim întrevuin ate decît la Heliade. Aşa de 

exemplu în "Paralelismul" între limba romînă şi ita 

liană” luînd acuă versuri Gin sonetul lui îppolito 

Pindemonte la mormîntul lui Petrarca: "Sul sepolerr. 
3 

del Petrarca în ârqua! 

- , > aa Quando rimbombera l'ultima tromba, 
Che i piu chiusi sepâlcri investe esferra 

Cart versuri s'ar putea traduce astfel întrto hună 

romtuească care se putoa scrie și pe € impul lu: He- 

liade: "Cînd va răsuna trîmbiţa din ură cars îs- 

beşte şi desface mormintela cele mai sari ete - 

este vonba de judecata din urmă, - dar jieliade 

zice că ar fi mai bine pentru cultivarea limtei ro- 

mîne să traducem aceste versuri astfvl: 

" guând va sesbumba ultima trumâ 
Quare quele mai închige morminte înveste şi 

desferră,. 

* Vedeţi că aici este culmea tendinţii de reformă a. 

limbei romîne dar tendinţă de astă-daţă itulienissă



şi mu latinistă. ' | 

Este curios că Heliade a căutat să-şi aplice te- 

oriile acestea în privinţa reformei limbei noastre 

şi apropierea si de italiană în puezie. Dar chiar 

după 1840, cîna în versuri scria şi propunea să se 

scrie cu astfsl e italierizme, în proză Heliade a 

publicat la 1855 o carte scrisă frtr'o Linbă rom = 

nească fermecătoare: "Descrierea Eurcpei după trac- 

tatul din Paris" şi "isachar! unâe nu vedem de loc 

tendenţa &ceasta, scrie atuncsi Heliade remîvest ee 

în proză Gupă 1840 cum scrisese. înnairite de această 

dată în proză ca şi în versuri. După 1849 numai 

cînd scrie în versuri este stăpănit de ideea ca 

să upnopie limba noastră de şoezia italienească, 

Aceastu a fost un bine pentru că aplicirăd la prezie 

ideile sale de reformă u limbei imediat s'a putut 
Li 

Vedea, am putea zice, partea lor riaiculă; imediat 

â putut vedea că n: poate să prindă asemenea re - 
- F zormă. Dacă de exemplu Sincai, Maior, Micu ar fi fă 
cut versuri în loc de gramatica âe la 1895, curenti
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latinist n'ar ri ajuns să ameţească atîtea capete cd 
Cămeri i instruiți imediat s'ar ri văzut că nu se po 
te aplica. 

Tui Heliade i s'a reproşat mult că şi el a cău- 
tat să strice limba noastră italienizîna=e. Cu toa= 
te acestea trebuie să cbservăn un lucru: ceeu ce a 
făcut Heliade a frapat priă faptul că cuvintele pe 
care le-a introdus erau italieneşti, dacă cCum-va 
Heliade ar fi căutat să întroducă mai mulţ franţu= 
zisme decît existau pîna atunci în limbă, pane în 
les că lucrti n'ar fi părut aşa de oxtraordinar; 
Gar pentru că nu eram deprinşi cu limba italiană şi 
pentru că cuvinte ca "tromba, răsbumbane» nu put aau 
să loviască plăcut urechea noastră nedeprinsă cu 
limba italienească, de aceea tendinţa aceasta a pă- 
rut așa de extravagantă; dacă Heliade ar fi apli- 
cut la reforma limbei remîne mai mult ideea de a 

int oduce civinta rranţuzoşti, poate că aceia cari 

l-2u cordarnat ar fi găsit lucrul natura].



= 
i - n părtea din urnă a activ 

D Vece'i prim rmare că 

vităţii sale filcicaice, Heliade rătăceşte cv 6esă- 

vîrşira dar a rămas si::a r rătăcit pentru că n'a fă 

cut şcoală precun a: făcut Sincai şi alţii; prin 

urmare ideile lui Heliade au rămas izolate n'a tre- 

buit să luptă cu ele pentru câ să arătăm vedplica- 

reu lor, Fiind deci o încercare izola „ut singur 

capriciu al unui scriitor, nu merită să fie atît * 

de mult condamnaţ pentru că nu era aşa primejdios 

„Pentru unitatez limbei romtne. 

Trecând îa a doua părte a activităţii 1ui He- 
liade, studiinau-? anume ca poet, van aveau des con= 
statat faze corespunzăt ura: Pînă la 31840 Heliude 
Rădulescu ne scrie întrto românească curată, limpe- 
de. Pentru a vedea aceasta n'aveir decît să citim 
"Sburătorul" este Singura pcezie vede vedem mai bi- 
ne calităţile pe care i le cunoaştem pînă la 1340 
Stii care e Subiectul acestei poezii i... este o cre- 

dinţă luată din poporul nostru şi pusă în versuri. 
.



„63 

anume credinţa că o tată tînără îndrăgită a fest 

tentată de un sburător, personaj mistie.  Lacă cun 

în cele doua strofe de la început Heliade descrie 

Fădulescu tortura unei fete din popor stăpănită de 

cragoste şi care are credinţa că un sburăteâr i-a 

adus această pacoste; că s6 destăinueşte mami ei 

şi i spune ce simte, cum numai găseşte linişte si- 

„căeri şi acestea într'o romînească foarte plăcută 

după cum veţi vedea: 

"Vezi, mamă, ce mă doare şi pieptul mi se bate, 
Mulţimi de vineţele pe sîn mi se ivesc: 
Un foc s'aprinde!'n mine, răcori mă iau la spate, 

O mi-ard buzele mamă, obrajii-mi se pălescr 

» Ah” inima-mi zvâcneşte!...si zboară de la mins 
Imi cere nu ş ce-mi cere... şi nu ştiu ce îi-aş da; 
Si cald şi rece, uite, că-mi furnică prin vine; 
lo braţe ii 'am nimica şi par'că am ceva.” 

Vedeţi foarte bine este descrisă în cuvinte puţin 

pretenţivuse psihologia iubirei după concepțiunea 

de Ja ţară. Atâta a rămas din activitatea poetică-a 

lui Heliade pentru că pe urmă u început să serie în 

româno-italiană .La 1672 se pub iică poeziă lui He 

Lit. 2



dliade: Serafita unde nu mai. repăsim de loc pe scri - 

itorui de. mai: înnainteCunoaşteţi această poezie ca» 

re a. fost mu 16. utilizată cu deosebire de duşmanii 

ui. Heliade. ca să-I compromită din punctul de veder - 

literar; ideea a-a fost chiar reprogată lui He lia- 

“de pentru că nu este tocmai edifiaută pe lîngă for- 

mă Începutul acestei. poezii SL ştiţi poate din an- 

tologii unde este citat ea simplă curiozitate; stro 

fa de la început este de o formă cît se poate de 

exotică:. 

Eşti beliă Seraphita, bellissinătntre zee.: 
Tu eşti al frumuseţei şi gemmă şi moment, 
Te vă 2 şi văz Olimpul, grădinels empyree , 
tşti fericirea lumei ci centru'n firmament. 

Pe urmă urmââză că esta: "0 consteluţiune polară, 

un triangul mistictete... 

Astfel 'Helisde Rădulescu a căutat. să aplice poe: 

zici ideile sale asupra reformei limbei. 

Cu toate acestea dacă din punct „ae: vedere artistic 

cite-va din poaziile sala nu pot 'să fie puse ps plu 
ua & , a | . _ nui "Sburătorului" cu toate acestea ne vom opri a- 
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supra cît or-va pentru că sînt importanţe din punc- 

tul de vedere al literaturei noastre ca gen care a 

fost cultivat de Heliade anume He liade a făcut afor 

țări mari ca în afară de poezii lirice să scrie în- 

trtun gen mai înnalt, să dea poeme diductice şi e- 

pepei. Ca poemă didactică ne-a dat Anat elidu con- 

cepută pe un plan fourto vast şi unde Heliade a că= 

utat să rezumeze reminişcenţe le lui filozofice din 

diferite scrieri străine pe care le citise. Subiec- 

tul acestei posme didactice este creaţiunea. 

In cîntul înt îi caută să arațe starea caotică a lu- 

mii; lupta elementului bun cu cel râu şi victoria 

elementului bun asupra celui rău. In cîntul al doi- 

lea vine creaţiunea: cum Dumnezeu a făcut tote e- 

„lementele etc. Inţr'alt cîntec descrie pe Adan şi 

Eva şi poeme sfârşeşte cu omorîreu lui Abel de cătr 

Cain. Ca ides nu găsim nici aici multă originalita- 

te; am spus că sînt reminişcenţe cin ecriitorii. str 

ini pe care îi citiae; cu toațe acestea este o idee
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în toată această p comă a lui Heliade pe care vreau 

să o relevez, idee care nu este proprie lui Helia- 

de dar care nu mai fusese exprimată în literatura 

noastră poetică; anume Heliade caute să. arate în 

cîntecul intitulat “Arborele ştiinţei" că ştiinţu 

este aceia care a adus nenorocirile omului şi căde- 

rea lui; ştiinţa a făcut pe om să-și carte singeu 

greutăţi şi nencrociri: securea aa şi măciucu este 

o fabricaţiune datorită unui progres ştiaaţitic; 

de asemenea corabia este datorită unei înnaintări 

în priv înţu mijloacelor de fabricaţiune prin urmare 

este un progres ; dar cînu âre cine-va securea sau 

mătiuca în mînă și în acelaş timp este duşman altui 

om poate să-i aducă nenoreciri; cînăâ ai c corubie 

poate să te înnece; de uceea omul procurîndu-şi 

prin ştinţă unele bunătăţi tot prin şt înţă şi-a a 

dus nenorociri; ştiinţa a făcut ca să ne 'coriplicăm 

viata şi să întroducen în traiul. nostru elemente 

care pot foart , A a P e bine să fie întrebuini te chiar ca
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destructive a existenţei noastre. 

Un alt punct pe care voi sășl relevez din Anato- 

lida este următorul: în partea din urnă a poemei 

am spuse că Heliade vorbeşte despre omorîrea lui A- 

bel de către Cain, cu aceasta sfîrşeşte chiar pce- 

ma; dar Heliade întroduce în această compunere a 

lui un element fourte curios: voeşte să scuzeze pe 

Cain, să arate că fără intenţiune & omorît pe. Abel 

şi aceusta pentru cu să nu prezinte Biblia ca imo= 

rală. Pentru dînsul Biblia este imorală prin faptul 

că omorând Cain pe Abel este fratricid, ceva imoral 

deasemenea înmulţirea oamenilor a trebuit atunci să 

fie datorită unui incest prin urmare Heliade spune 

că este o concspţiune cu totul imorală; de aceea 

cată, vorbind de omortrea lui Abel de către Cain, 

să intr oducă -o schimbure folosindu-se ce o istorisi 

re ca i-a fost făcută,. şi a cărei expunere o regă- 

sim şi în poezia lui Grigorie Alexandrescu ucigaşul 

fără voie: la 1846 Heliude în călătoriile sule vi =
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zitase un peniteac iar; unde vorbind cu on eondamnat 

la muncă silnică aceste i-a spus că i s'a dat aceas 

tă pedeapsă pentru că o dată fiind la munca câmpu- 

lui, se oGihnsu după masă sub un copac, nevasta lui 

fiină lîngă dânsul şi a viaat că. un lup s'a apro= 

piat ca să-i răpeuscă nevasta, în via a luat sapa 

1 îngă Către udormise şi a omorît pe nevasta sa fără 

să ştie prin urmare şi pentru această crimă fusese 

condamnat . Aceasta zate ideea pe care vom vedea-o 

în poezia lui Grigorie Alexunărescu. Bi bine Helia- 

de se foioseşte ds acest fapt şi-l introduce în tex 

tul poomei sălt pentru ca să arate că Abel dacă 4 

fost omorît de Cain, Cain n'a fost criminal şi că 
l'a omorît fără intenţiune. Dar biblia arată poziti 

câ Cain a fost criminal şi din cauza fratricidului 

lui Cain păcatul a urmărit pe toţi descendenţii lui 
Cain. Prin urmare vedsţi este un element cu desă- 
vîrşire stîngaciu şi condamnabil. 

In afară de poeme didacțice Heliade ne-a mai dat 
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_şi poeme epice. In acest gen Heliade a reuşti tot 

atît de puţin ca şi în genul precedent. Cuncaşteţi 

de sigur numai din înregistrări le făcute poena sa 

Mihaida scrisă pe la 1844 şi ir care n'a pub lieat 

decît două cînturi dar cari ne pot da o idea de ce 

ar fi fost întreuga poemă-. 

Cîntul întti este cît ae poate de prolix ca și al 

doilea şi în cele cîte-va mii de versuri pe cari 1e 

a publicat Heliade acţiunea vedem că nu începe îneă 

Cîntul întîi povesteşte cum Mihai cuută să plece 

în contra Turcilor din cauză că este inspirat de 

Dumnezeu prin intermediarul unui Înger; voeşte să . 

facă prin urmare Qin Mihai un fel cs trimes al Imi 

Dumnezeu ca să apere legea creştină în contrupă; 

gînilor. = In cîntul al doilea ne povesteşte de sfu 

tul bosrilor la curtea lui Mihai, ei se plînge de 

asupriri le suferite din partea Turcilor şi hîtăresce 

să pornească în contra lor împreună cu Mihai; un 

boer atunce: se duce în odaia de alături ca să ce=
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manice planul lui Mihai; Mihai este încîntat de in- 

tenţiunea bosrilor şi apare în sala boerilor. Ast= 

fel sa sfîrşeşte cîntă al-doilea, 

„ Weliade cînd a publicat în "Cursul general de pos 

:zie" epopea aceusta ne-a dat-o sub forna italieni = 

zutăcu toţi termenii aceia de efect ridicol pe cari 

i-am văzut în poezia Serafita.  lacă buni-oură cum 

face portretul lui Mihai cînd, după ce se lasă o 

cortină îşi face apuriţiunea în sala unde îl aştep= 

tau boerii: 

| un mare om propasă |merge înnainte] Si repede-şi aruncă ochire aquilee - Si pasă drept la jJeyul ce sta'naintea Crucii “Un stat înalt şi nobil, un fort aa maiestate, O frunte mare, scoasă, ce cugetă departe. Schînteietori ochi ageri, sprîncene ebsnine Un nă8 roman, o buză pacitică, riaentă, O barbă marţială, un piept ce sparge scoarța C'o tare pacienţă şi braţe musculoare * Tunica cîrmîzie de catifeu deschisă Cu ghiambe, frunzi de aur.... 

Hu este Mihai, bine înţeles, este un fel de exibi- 
yie de circ, s'ar părea că vedem un clown sau aşa 
ceva Car nu e'Vihai, Intr'o asemenea limbă descrie-
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erea portretului lui Mihai sste de-un etect cît se 
poate de ridicol . Dar nu numai at îi Heliade în a- 
ceastă poezie a căutaţ întru cît-va să urmeze şi e1 
exemplul c ont iinporanilor săi: de a prezenta trecuţțu 

nostru cu mult prea strălucitor; introduce în poema 
sa idei cu Gesăvîrşire anacronist ice. Astă-zi nu-1 
mai putem privi pe Mihai în tocmai cu aureola în ca 
re-l vedea pe Mibai chiar Bă lcescu;nu putsm de asa- 

menea să idealizăm pe Mihai cum sfa făcut pe la miş 

locul secolului trecut; documentele istorace publi< 
cate mai de curînd n*arată ce de multeori a fost 

mai inconştient de cum credeuu aceia cari 1l'au rio 

dicat în slava cerului; cu deosebire o chestiune 

unde nu putem să împărtăşim ideile celor mai mulţi 

iceie împărtășită şi de unii istorici cum că Mihai 
Viteazul ar fi avut în minte unirea tutulor ţărilor 
locuite de Români. Ei bine Heliade tocmai aceusta 

ia cupunct de plecare ca să glorifice pe Mihai Vi- 

teazul uşa exemplul unde logofătul lsar adrestndu- 

Lit. 20



se adunării boerilcr zice acvgtora: 

„...„ „fratele Moldavul 
Si dcinccaci Transilvanul e într! aceeaşi stare 
Si toţi âvem nevoie să ne înt indem mâna 
In strînsă legătură şi unul pentru altul 
Bă sară spre! ntărire.. Iar Sîrbul şi Bulgarul 
de -şi mt e după - şi jugul, scoată arma 
Si căuză | comună cu noi vie să facă 

Heliade deci merge mai departe ne spune că nu numai 

Mihai ar fi avut în vedere să unească Muntenia cu 

Moldova şi cu Transilvania dar chiar să facă o con= 

federaţ iune baicanică în care să intre alătur de 

noi Sărbii şi Buigarii. Un asemenea Jucru era de ne 

conceput pe vremea lui Mihai. Prin urmare vedeţi 

că din punctul de vede-e al fondului cî şi a for- 

mei încercarea lui Heliade era nereuşită. Or cât de 
exagerate ar fi fost paginile frumoase din trecutul 

nostru cu toate acestea asensnea exaţerări enau 

preu duse departe încît o asemenea epopeă nu putea 

să aibe o decsebită influinţă, 

Am mai avea de amintit încă ună Gin poeziile lui 
Heliade care dacă din punctul da vedere artistic
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nu poate fi comparată cu Sburătorul şi din punctul 

de vedere al concepţiunei nu poate fi pusă alătur 

de Anatolida şi Mihaiaa, dar care ocare-cun a avut 

răsunet este fabula "Măcişul şi :Plorile.". Această 

fabulă îşi datoreste popularitatea împrejurăriler 

În care u fost oompusă de Heliade şi publicută:; 

la 1846 s'a trimes din Rusia un o&re-care Trandafi- 

rof cu să ia în antrepriză minele țării. Faptul a- 

cestu a scandalizat pe patrioţii noştrii din cauză 

că se credea c ă Trandafirov pentru a lucra 2a min 

ne adusese şi lucrători ruşi prin urmare ar fi fost 

un început de colonizaţiune rusă la noi în tară, 

Unii au văzut o mare primejdia în această întreprin - 

dere; între aceştia a fost şi Heliade care a făcut 

o opozitiur:'uvie, a intervenIt pate indirect pe 

lîngă Bibescu, dar Domnul nu ra un om energic în 

usemenea împrejurări prin urmare Tranăafirof putea 

foarte bine dacă ar fi Gepins numai de Domn săceon- 

tinue planurile şi întreprindereă sa; Heliade a re-
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curs atunci la Fubulă şi a compus "Măcişul si Flor 

rile"unde sub o formă alegorică, :foarte transparen- 
tă de altminterelea, face aluziune la afacereu Tran 
dafirof arăt înd primejdia care ar decurgea pentru 
țară. Fabula a fost tipărită în foi volante s'a 
răspînait cu mare iuţeală, s'a populurizut ideea c 
afacerea Trandafirof era o primejdie pentru ară. 
şi Obşteusca Adunare a oprit darea în întreprinaere 
lui Trandafirof a minelor țării noastre. 

Aceasta este tot ce puten cita din activitatea p 
poetică a lui Heliaae. Incolo muncă mulţă foarte 
multă şi pentru cine citeşte de aproape operile sa 
le vede cu melancolie cât de mici sînt rezultatele 
faţă de sforţările puse de Heliade în această di- 
recţiune. 

Acolo însă unde Heliade meriță în adevăr titlua de scriitor, unde este artist în toată putereu cu- vîntului este în proză, Proza lui alătur de cea a cător-va scriitori ca Bălcescu, Negruţi, este ce
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cea mai armonicasă din cîse s'au scris între 1850- 

1860şi ps lîngă darui natural pe care-l avea Helia- 

de , se vede la e1 multă sforţare de a scrie într! 

'un stil în grijit şi romînesc în acelaş timp. Sin= 

pur ne-a mărturisit şcoaia'pe care şi-a impus-o, 

preceptele ce a urmat pentru ca să ujungă la per- 

fecţivnea stilului lui, în cîte-va scrisori udre- 

sate lui C. Negruţi ne destăinueşte labpratorul lui 

ca să zicem aşa în care şi-a pregătit stilul cu ca- 

re a apărut mai tîrziu în public, ne mpune anume 

că a început prin a traduce pentru el în continu 

âin şi în limbi străine căut înd t etdeauna energia 

şi armonia; stitlul lui este nervos, şi aceasta es- 

te o caracter ist ică a tutulor scriitorilor mai mari 

romîni, - un stil care arată mai multă revoltă, o 

sbuciumare internă, şi această calitate c vedem la 

Heiade. Intrtun pasagiu dintr'o scrisoare adresată 

„lui Negruţi zice: | 

“uLimba romînă este o limbă polisilabă mai po- 

jisilabă poate decît cea turcească; dar eu cu-
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noscîna defoctul acesta al limbei noastre am cău= „tat să-i evit şi m'am silit în aceea ce se poa te a scăpa de acea întinderea leneşă şi de ucele terminațiuni cari ni i-au dat străinii ce în- „Vătan rău şi urtît limba noastră.n 

Pe urmă în altă parte Heliade spune că cu deosebire 
_Gitireai textelor bisericeşti datoreşte clasicitate 
stilului său; este un stii "sacaâ6" cum zice Pran- 
cezul, un stii nervos, şi în această privinţă; în 
conciziunea oveatării Haliade a £ ost influinţat de 
stilul religios a Bibliei; oaste peate Singurul di 
tre scriitorii noştrii la care vedem un stil aproa- 
Pe decaichiat după stilul bibiie; în traducerea pe 
cafs au făcut-o a Bibliei; în studiile pe cure le a 
făcut asupra unor mici comentarii făcute asupra Bi 
bliei vedem sforţări la Heliade ca să întipărească 
stilului aău căracterul biblic, apocalept ic aprcape Această câractir ist ică 4 stilului său o găsim cu de Osebire în articole poliţice şi în Scrierile sale istorice așa- este carțea pe care am amintit=o "apă- rută la 1asg6.: u Descrierea Buropei cupă tractatul» qi  
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Paris" găsim versete aproape în acelaș stil ca şi 

stilul bibiiei; aşa încît Haliade ca prozăist îşi 

este mult superior dectt ca pcet şi curice: ca pro- 

zaist este unul âin scriitorii noştrii cei' mai poet 

tici; cîna cit im însă versurile lui nu găsim pca= 

te decît pe Fonaki cari să fi ajuns în poezie la un 

asemenea prozaism uşa încît rezumînă calitățile si 

defectele în acelaș tinp ale scriitcrului nostru a 
am putea spune că Heliade este poetice în proză şi 

prozăist în poezie; a scrie o proză post iică şi o 

poezie foarte prozuică, 

Cu acestea terzinăni iurăşi cît se poate ce: 

scurt descrisă, activitatea acestui scriitor. 

LECTIA Tv. 

Studind activitatea lui Foliu1e Rădulescu am a= 

mintit şi despre încercările lui de a reforma iim- 

ba romînă. Pentru ca să arătăm diferitele taorii 

cari s'au formulat în aceustă privinţă î: epoca ai
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tra 1870-2880 ne von încerca să amintim şi despre 

alţi scriitori cari s'au ocupat de această chestiu- 

ne şi au scris în această direcţiune: 

SAU LESCU 
otto tota too ii 

De şi nu tocmai important prin scrierile sale şi 

prin influinţa pe care a exercitat-o Săulescu cu 

toate uceastea merită să fie amintit aici. Dînsul 

este un scriitor moidovean; a trăit în epoca lui 

Asachi şi chiar mai tîrziu. Si-a făcut cele aâ'întti 

stuăti la şcoala grecească ?rsi Ierarhi din Iaşi 

Prin stăruinţele lui Veniamin Costache a fist tri- 

mis la Cernăuţi unde a petrecut mai mulţi ani. In- 

torcîndu-se în ţară a fost numit profesor la şcoa- 
la - devenită romînească - Trei Ierarhi în caliţa- 
ts ds profesor de limbă şi în special de gramatică 
romînă. Puțin după ce a fost numit profesor, Său- 
lescu a publicat la 1832 e eramatică coprinzînd do- 
vă părţi. Partea întti a gramaticei nu prezintă ni- 
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mic deosebit, este co simplă grumatină Aocgmatică. re 

euli, defiuiţiuni. Către sfîrşitul si uutorul se 

ocupă şi dînsul de crestiunea srrierei limbei ro- 

mîne cu caractere latine Grurmatica a fost scrisă 

cu caractere cirilice, dar zaută să rezolve ches: 

tiunea ortogrufiei lutineşti. In privinţa aceasta 

teoriile lui Săulescu r'au fost de loc aprobate. - 

Aşa de exemplu căutînd semne pentru transcrierea su 

netelor î şi ă âînsul în loc să profite ce experien 

ta celor cara-l precedase, în loc să sumplifice iu 

crul căută din contra pă le amplifice aşa pentru 

transcrierea sunetului ă propune un semr care ssa- 

“mînă întru ec ît-va cu thita grecesc, pentru trans 

crierea lui "î" propune "'oe"; pentru transcrierea 

diftongului "ea" în loc de a propune alipirea sune 

telor care compune acest diftong EA propune 

Incercarea lui n'a reuşit. 

Mai este interesant Săulescu din alt punct de voue 

"re anume ceea ce a expus în gramatică. a căutat st
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pună în practică mai bine în colecţiunea sa de 

folklore. în manuscrisele rămase de la el, usupra 

cărora s'u publicat o arc de seamă de UL.Marian 

s'a găsit o colecţiune desttă de bogată de poezii 

populare care ar fi fost foarte interesante qucă 

N-ar fifost modificatem precum vom vedea, mai ales 

interesantă este colecţiunea ae descîntece din ca- 

re Săulescu a publicat fragment e în “Foaia pentru 

minte" la 1847. Dar Săulescu era stăpînit de ideea 

pe cure am văzut-o şi la alţi scriitori Asachi şi 

anume patriotismul dar un patriotism â doutrance, c: 

1'am putea numi după un termen francez: un potriv- 

tism cara mers pînă acolo încît s ă altereze chiar 
texte, să le falsifice cu desăvîrşire, - Săulescu 

i că A ştim că a fost întru ctt-va amestecat în falsifi- 
carea faimosului izvoă de a ia Clănău cure fusese fă- 
cut numai ca să satisfacă ambiţiunile patrioţice 
care dominau atunci ca să se arate trecutul nostru 
mai . i e sa . &lorios de cum fusese Săulescu urmează aceeaşi  
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tendinţă: în colecţiunea lui de descîntece anume. 

introduce o sumă de suvinte şi pentru ca să compli 

cs şi mai mult ocupaţiunea lui, după ce introduce 

cuvintele inventate de el, vine, - ca şi cînd ar fi 

fost populare, - să le esplice singur. Bine înţeles 

din momentul ce le fabricuse el fi venea uşor să 

le esplice. Aşa de exemplu în unâle descîntece 

introduce "zînele parnasiene", de la Parnas , bine 

înţeles cată să le esplice. În or ce caz autorul 

a falsificat mult textele populare. De asemenea, nu 

ştim pentru ce, în doc de "maica Domnului” pentru 

ca să evite termenul slavon “maică! pune "matra Do 

nului" de ia "mater. Maerge mai departe: nunumai 

că ulterează textele populare pe căâre le-a găsit 

în sansul ucesta, dar în acelaş timp fabricează 

singur texte de natura uceasta: aşa de exemplu în 

colecţiunea lui se află o rugăciune scrisă în sti- 

luă descîntecelor, după ritmul descîntecelor şi ca= 

re rugăciune el spune că a auzit-o de la un bătrân.
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şi a transcris o aşa cum i-a spus-o Rugăciuneu 

poartă titlul: "Rugăciunea sfîntului Nichita daco 

românul martirizat în secolul al Va. Stim cinea 

fost Nichita, mart irologil ne spune că a fost un 

sfînt în peninsula BalcanicăSăulescu caută să ara- 

ta că amintirea lui s'a păstrat la Romîni din seco- 

lui a] V pînă în secolulal XiK Prin urmare caută 

mai mult sau maj puţinc probă pentru vechea teorie 

a acelora cari caută să găsească cu or ce preţ, a- 

mintiri istorice păstrate la nordul Dunării. 
Aceasta este pe scurt activitatea lui Săulescu. | 

şi văzut cît de nenaturale erau teoriile lui şi - 

cît de puţin puteau să prinaă. 

<a 

LAURIAN 
d Ă . Sms 

Alătur de Săulescu şi continuîna de astă aată 
curentul latinist al] lui Sincai, Maior, Micu pe ca- | 

| | re l'am studiat anu] trecut. avem să ne ocupăm de 
Iaur ian. 

  Este un scriitor care ocupă o pagină frumoasă în



literatura noastră şi în istoria desvoltării vas 

tre culturale de pe la mijlocul secolului trezut 

A avut merite frumoase, merite reale pe terenui în 

văţămîntului şi cu deosebire pe terenul istoric 

Pe terenul filologic vom vedea întru cît-va cît de 

hazardate au fost teoriile lui cum a exagerat mai 

mult ceea ce primise de la cei care-l precedase 

Născut la 1810, Laurian și-a făcut studiile lu 

Cluj, la Sibiu şi pe urmă la Viena. Ia 1841, che 

mat în ţară, vine la Bucureşti şi între profesor 

„de filozofie la Sft. Sava. La 1848, evenimentele 

din Transilvania şi revoluţiunea, îl cheamă iarăşi 

acolo; se duce plin de entuziusm. ia parte la miş 

carea de pe cîmpul Libertăţii împreună cu Barnuţi 

şi cei l-al-ţi, După acaste evenimente voia să se 

întoarcă în ţară, era însă proscris, petrece pînă 

la 1851 în afară de graniţele ţării cînd e chenat 

în ţară ca inspector şcolar- Petrece la laşi, ia 

parte mai ps urmă lu înființarea universităţii din
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» Bucureşti, la înfiinţarea Academiei asistînd în ur- 

mă or de cîte ori era vorba de a se rezolvi châs- 

tiuni privitoare la limbă, cum fusese acelea propus 

38 de Academie la 1881. Moare după o activitate 

de altminterelea cumvedeţi, destul de însemnată, 

Operile îui principale sînt următoarele: |mă voi 

dispensa de o bidârerbe detaliată cum am făcut pen 

tru Asachi, Heliade unde mu 4 1me a operi lor din ca= 

re unele foarte însematsa, mă obliga să aau o bio 
bliografie mai mult sau mai puţin completă, Ope- 

rile lui Laurian le găsiţi snumărate aproape în 
toate manualele de literatură, EHsmăy omi mărgi ni 
să ne ocupăm de scrierile acelea unde se văd bine 
exprimate ideile pe cara le «a susţinut cu deosebi 
re pe terenul filologic, 

Laurian dsbutoază în filologie cu Tentamen Criticum 
apare la 1840 în limba latină. Este o lucrare cure 
a făcut epocă pe atunci şi care a 
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cupa de limbu noastră. Era foarte natura] ca aceas 

tă operă să dea naştere lu discuțiuni pentru că te- 

oriile erau aşa de extravagante, expuse cu atîta 

îndrăsneală în cît nu era posibil ca să nu fie con 

testate de cei mai mulţi.. aur ian a mers mai depar 

te decît Sincai, Maior şi Klein în încercările lui 

de reformă a limbii; a căutat să treagă cele din 

urmă concluziuni fare se pueav trage din princiţii 

le stabilite, fundamentale, ale şeoulei iatiniste. 

Pe cînu, -- şi ne ocupăm îe chestiunea ortografiei 

== Micu, Maior, Sincai .limba romînă este scrisă în 

aşu mod încît tot se mai da ovare-care atenliune par 

ticularităţi lor proprii ei: si, pe cînd sonurile: 

ă, î, 4. ş, z găsim semne speciale adăugate de asu: 

pră sau dedasubtul literelor, Laurian face tabula 

rusa de toate aceste încercări, şi voeşte să scrie 

romîneşte aproape aşă ci se scria limba latină! 

"cfine" după dânsul trebuie scris “cane” fără nici 

"un accent, nici un semn pe A; "zic" trebuie după
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Wurian să fie scris “âino". 

cole unde vedeţi cu deosebirea tendinţa lui Lavria 

este în partea din urmă din tentamena Criticum unde 

-aută să resonstitues trecutul limbei noastre şi, 

pentru ca să ne dsa o ides de fazele prin care a 

trecut limba noastră în cursul veacurilor pînă în 

secolul al XVI, ia tatăi nostru şi plecînăd din tex: 

tul latin caută să arate care au trebuit să fie, du 

pă ideea lui - diferitele forme ale tatălui nostru 

în dimba rominească pînă în secolul al XVI aşa; ia- 

că cum leagă Laurian limba romînă de limba latină 

servindu-se de formula tatălui nostru : în secolul 

întii coLonizaţiunea Dac iei, ne dădea, zice bau 

rian Începutul următor al Tatălui Nostru: 

"Pater noster qui es in coeii“ 

Prin urare i orma latină, Mai departe. - nu ne spun 

ne în ce epocă, putem admite secolul ai II, TV, V 
bi.) 

V. forma: 

"Pat re nostru qui ssci in celi".,.  



ca
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Nu ne spune autorul dacă se mai pronunţa “esci" sau 

"eşti" etc. Mai devarte în faza treia: 

"Patre eile nostru qui asci in celori..." 

In faza patra: 

" Parentele nostru quale esci in celori..." 

Si în faza sincea din secolul al XV „, aceea care a 

precedat formele tatălui nostru cum le cunoaştem 

din texte. 

"Taţă] nostru quale esci în celori”. . 

Si pentru ca să ne convingă mai mult de lucrul aces 

ta, Laurian pune tatăl nostru branscris sub aceste 

diferite forme şi în comparaţiune cu cele-L-alte 

limbi romanice ca să arate cu deosebire legătura 

între limba romînă şi siciliană, pune formula aceas 

ta în afară de Tentamen criticun şi într'o notiţă 

pe care a publicat -0 asupra istoriei limbei române 

"Brevis conspectus historiae Romanorum" 35-36. 

Prin urmare acestea sînt pe scurt ideile pe care La 

urian le exprimă în Tentamen Crit icum pentru refor 

 



marea limbei romîne. Putem aminti că într'un lucru 

a văzut just anume: că limba romînă derivă din la- 
tina vulgară şi mu Qin latina clasică, dar în pri» 
vinţa aceasta n'avearprioritatea. 

Mai înnainte de a trece la altă operă linguis- 
tică a lui Laurean, rămîne să amintim alte scrieri 
unde Laurian merită atenţiunea noastră: este cel 
d întîi care ne-a dat o istorie, o privire mai com= 
pletă asupra desvoltării Români lor, o istorie a Ec.- 
mînilor. Această Istorie a avuţ succesul ei pe a- 
tunci şi a fost tipărită chiar în mai multe edi. 
țtiuni. De asemenea o lucrarea importantă pe tere- 
nul istoric este publi carea pe care â făcut-o Lau = 
rian de documente originale împreună cu Bălcescu 
în Magazinul istoric între 1845. 47 Din acest punct de vedere vom' vedeu cînd vom studia pe Bălcescu d) Laur ian a avut o deosebită importanţă în desvclta- rea gustuluj pentru istoria noastră vechie 
De 4ssmenea o gs» riere însemnată , tot p3 terenul is--  



ta 
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toric , A lui lauriar este acea intitulată: Die Ru 

mânen der Cestereichen Monarehie” 1849. lucrare de 

care nu se poate dispensa or cine studiază istoria 

Românilor în 1848. 

Făcîni abstracţiune de aceste publicaţiuni isto- 

rice ale lui Laurian ne rămîne să ne ocupăm de altă 

publicatiune ia care a contribuit, la care a cola- 

bcrat Laurăan între 1870-80 anume: Dicţionarul lim- 

bei romîne, publicat de Ilaurian şi Maxim cu spriji- 

nul Academiei Romîne. V'am amintit de această operă 

în lecţiunea de deschidere din 1899-1900, v'ama - 

mintit în treacăt bir înţeles, voi căuta astă-zi 

să fac istoricul acestei opere, un istoric care nu 

este tocmai aşa de uşor de reconstituit şi cure în- 

că nu s'a făcut pentru că nu sînt mulţi aceia cari 

să citească Anale1e academiei romîne. După proce- 

s& le verbale din analele academiei române, vom cău 

ta să reconstituim istoricul acestei opere care e 

caracteristică în istoria literaturei noastre fi- 
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1ologice.: 

La 1867, curînd după întemeierea Acacemiei , cei 

care făceau parte din aceustă instituţiune şi-au 

propus să slubvreze un diciionar al limbei r omîne. 

şi s'a început a se aduna material, Cipariu, care 

făcea parte din academie, avea singur un glosar de 

termeni romîneşti sşiţi din îatrebuinţare pe care 

Cipariu le extrăssse dir texte vechi din secolul 

al XVI şi al XVII. Prin urmare o purte din dicţiona 

rul limbei romîne era deja elaborat ae Cipariu. 

Alţi câţiva membrii ai Academiei şi-au propus să 

adune termeni din popor dar cu toată buna-voinţa cu 

re se dezunea, încercureu lor n'a mers departe şi 

tot dicţionarul a rămas un simplu proect pînă la 

1969, cînd chestiunea reveni iarăşi în discoiiune. 

Academicianii atunci au hotărît să. dea numui dec?t 

dicţionarul pe care-l promisese la 1867 şi care, 

îşi închipuiau ei, era neaşteptat cu nerăbdare de 

Romîni. Discuţiuni au început asupra modului cum
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să se redacteze. dicţionarul; în cele din urmă Lau- 

riana în îm elegere cu Maxim şi majoritatea membri - 

lor cari luau parte la şedinţă, au luat hotărîrea 

ca acel dicţionar să fie tipărit în modul următor: 

să aibe două părţi : partea înttia să coprindă fonir 

latin din limba romînească; partea doua fondul stră 

Y% 

in; pentru că, Gupă părerea lor, un dicţionar nu 

era numai un repertoriu după care să se studieze 

trecutul şi starea actuală a limbei, dar în acelăş 

timp o lucrare de reformă. Se propune deci în Au- 

gust 1869, ca să se pub lics disționarul astfel: 

partea întîi: Blonente le latine;din limba romînă; 

partea doua: un Glosar de cuvinte străine; şi se 

zicea că glosar de ?winite străine înseamna că acel 

plosar trebuia să arate fie-cărui scriitor, fie- 

cărui romîn cure-şi respectă limba şi stilul cînd 

scria, să-i arate care erau cuvintele pe care tre: 

buia să le propage Şi cari srau cuvintele pe cari 

trebuia să le îndepărteze.» Astfel în August 1869   
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după propunerea lui Lawrian, ss primeşte cu unani 

mitatea membrilcr cari erau de faţă, publicarea ic 

kionarului în acest tel şi se hîtăreşte în acelaş 

timp şi numărul de exemplare care trebuiau tipărate 

se hotăreşte un tiragiu de 4000 exemplure: unii a- 

veau sperunţa frumoasă că vor ajunge ia o a doua 

oii ţiune chiar după tipărirea celor 4000; dar s'au 

înşelat. Au mai venit atunci Şi alte chestiuha în 

desbatere, chestiuni privitoare la partea materia- 

lă a dicționarului cît şi a redactării lui. In pri= 

vinţa părţii materiale a publicării dicționarului 

acestuia au fost lungi discuţiuni, după cum se vede 

din procesele verbale, asupra cheâtuelilor pe care 

le cersa un asemenea dicţionar, cheltuezi cari nu 
3 

cita cîte-va 
propuneri din care veţi putea vedea că pe lîngă che 
t sunea patriotică mai era şi un a1ţ in0tiv care ani-: 
ină discuţțiunea înprejuru] acestei opere. Ss pro-  
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pune ca din eceia cari vor solahora li dicţi ona: 

să se numeuscă o comisiuvne specială de trei membri: 

cari vor aveu responsabilitatea redactării cirțio 

narului , care să redacteze dicţionurul cin materia: 

lele date de cei 1-lalţi. Dl. Sbiera propune sa fie. 

cărora din membri comisiunei să primească 7 galbosi 

pentru foaie de dicţionar tipărită, şi 2 galbeni 

revizia foujiei. 111. Vaxim nu primeşte propunerea. 

cere 15 galbeni de foais tipărită dar mai modest 

cere doi gulbeni pentru revizie. - probabil că n'a 

vea de gînd să revadă. - D1, Hodoş admite propune: 

rea lui Maxim de 15 galbeni dar revizia o suie la 3 

galbeni. După aceste urcări continue se pune la f 

vot şi se votează 15 galbeni şi $ galben de revizie 

de coală. Cu acesteasta perdut timp în multe şedin: 

ţe în sfîrşit la sfîrşitul anului 1869 şi începutul 

anului 1870 se prezintă Maxim şi Leurian cu cîte: 

va goale: ă coli din dicţionar şi 2 din glosar, ti- 
% 

părite. Trac acestea sub ochii tutulor membri lor 
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prezanti la Academie, fis-cars-şi prezintă obser- 

vaţivni şi de aci iarăşi discuţiuni dacă sunetul P 

trehaie scris cu P sau cu PH.D1. Coroiunu spune că 

conform principiilor stabilibs în 1867-68 cînăâ A- 

cademia formulase o ortografie provizorie, trebuie 
PF 

scris PH; Maxim şi Iaurian tipărise cu F simplu. 

Să pune la vot dacă alfabetul trebuie scris cu FB 

şa cu PH şi cu 5 voturi contra 3 ss hîtăreşte ca 

să se scrie cu PH de aceea a rămaa aşa în dicţio- 

nar precum aţi văzut De asemenea msi erau și uite 

chestiuni; nu mama i ceie privitoare ia ortografie 

anume membrii acadenie:, în diciionarua limbei ro= 

mîne, partea întîi; pe lîngă forme 18 latine egziste 

tente În limba romînă căutau să Îîntreducă altele 

fabricate de dînşii pentru ca să înbogăţească fon- 

dul latin al graiului nostru; ei bine în cele trei 
coale care coprinde litera A, tauriar şi Maxim au 
întrodus cîte-va forme fabicate de ei; şi iarăşi di 

discuţiune dacă forma fubricaţă trebuiu să fie ad- 
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„A 

să; era de exemplu o formă: “racipisă” ia litera R 

Laurian şi Maxim, pentru ca să înbogăţească limba 

nu ştiu pentru ce, a propus un sinorim'Yaccepisă” 

de la "accepta" şi îiurăşi Aisciţiune dacă "accepi- 

să " trebueşte admis alătur ae “"recepisă" pentru a 

figura în dicţionarul limbei romîne, în cele din 

urmă iarăşi se votează şi zu 4 voturi contra 3 hu- 

maj s'a hotărît ca "accepisă" să nu figureze în 

dicționarul Academiei şi aşa a răunas.. . 

Astfel merg lucrurile în linişte întru cât-va pînă 

în Septembre 1870. incepuse să se vorbească deja 

în afară de Academie de. această operă şi chiar unii 

membrii ai Academiei au văzut în celedin urmă că 

planul care fusese fixat la 1869 putea să ducă la 

ridicoi şi au început atunci dezertări, şovăiri şi 

membrii care înnainte la 1969 votase redactarea dic 

ţionarului aşa cum 0 făcuse -Laurian şi Maxim au în- 

ceput să -şi arate regretele lor pentru acel vot; 

i astfel Gheorghe sion la 1870 în Septembre. într'o
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şoainţă a Acadaiiei' vine şi spune că nu mai înşele.- 

ge oxrâsul de reformă care reese din acest dicţio- 

par al lui Laurian şi Maxim. zicînd: am aprobat pru- 

ectu) în: 1869 dar cînd am văzut coalele nu mai pot. 

să subscriu Q asemenea lucrare, nu înţeleg ca să 

se introducă în dicţionar litere e lux! | prin car 

re înţelegea buni oară: 1, îi, qin "fiu" care e 

scris în dictionar "filiu“; sau N în “ântâniu” peri= 

tru "Sînt ate. Cu toată opoziţiuneu însă â lui. 

G. Sion Laurian şi Maxim continuă mai departe după 

planul proectat, înterv in apoi alte mici di scuţiun 

mi riosnimozităţia ariume âl.Hoaoş într'o şedinţă „d 

după ce vede coalăle tipărite cere cuvîntul şi în 

traubă cu ce arept Taurian si Mâxira şi-au pus sin- 

gur numele pe dictionar pentru că în adevăr pe iîn- 

gă cei 3 membrii ai comisiunii de redactare, din ca 

re rămăsese numai doi în. i cele Gin urmă: Iauriun ş 

ZI) Maxim, au fost hotărâți şi ulţi colaboratori: Hodoş
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Barițiu, R » Sion şi dintre cei cari mai trăasce 

astă-zi Dnii Carauiale, Urechiă. După aceea ia în. 

discuţiune prefața şi spune că nu o admite. Obser- 

vaţiunile lui Hodoş însă nu sînt ascultate. 

6 ctoziţiune mai gravă se faces acestui dicţionar la 

1874 cîna tipărirea lui era deja destul de înnain= 

tată, Anume? pînă atuncea Odobescu stătuse de o par 

te, nu luase parte la şedinţele unde se notărîse 

publicarea dicționarului după cum făcuse şi Alexan 

dri, câr'.de altminterelea nu s'a amestecat de loc 

în chestiunea dictionarului; la 1874, 0âcescu, vă- 

zîna cît de greşită este calea care se urma inter- 

vine“ şi: voeşte să arate cum stu înţeles rău redac-= 

tarea unui asemenea dicţionar; Odobescu după multe 

discuţiuni ; în care axuminează encrmităţile coprin 

se în acel dicţionar face propunerea ca dicţionarul 

să nu fie despărţit în două, un dicţicnar trebuie 

să fie numai o listă de cuvinte în care să se ara- 

te întrebuinţureu lor, istoricul lor şi originea Ja 
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şi nici de cum să se despartă ov asemeneu operă în 

două părţi şi să recomande numai co familie sau al- 

te de cuvinte; âe usemenea mii propune ca neologis 

mele care au fost introduse să fie păstrate dar să 

nu se mai adauge altele de felu) celor cure aufost 

introduse de saurian. şi Maxim; ma. propune în fine 

ca să se lase partea dicționarului prea vastă asu- 

pra etimologiei cuvintelor. De astă-cată opoziţiu= 

ne: are mai mult succes, Laurian, şi Vaxim se văd 

izolaţi pontru că alătur de Odobescu găs im pe pcs- 

tul Gheorghe Sion, pe .Caraiani cari mai înnainte 

votase principiile lui Laurian şi Maxim. Nu se ho- 
tăreşte nimica însă şi Academia: ia Geciziunea să 
numiască o comisiune ae reviziuire au coalelor tipă- 
rite, vre-o 40 pînă atunci, de laurian şi Maxim. 
In comisiune se numesc: Barnuţiu, Odobescu, şi din 
cei cari trăesc: Sturaza, ionescu, Urechiă. Qomi-= 
siunea ia în cercetare sfertul de dicţionar al lui 
Laurian şi Maxim Şi îşi expune păreri 1e sale, con- 

P
I
 

O
R
I
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cluziunile ei nu 8e depărtează mult de cele ale 

lui Odsbescu, cu toate ucestea voeşte „ această co- 

misiune să scuzeze întructt-va dicţionarul care fu- 

sese aprobat mai înnainte după plaml dat de Lau- 

rian şi spun că autorii ar fi putut evita defectele 

dicționarului dacă ar fi cunoscut mai bine litara- 

tura noastră veche din secclul al XVI, căci ar fi 

văzut. că acolo sînt multe cuvinte vechi romîneşti 

suu lat ineşti şi N'ar fi fost nevoie de & introduce 

altele etc, etc dar comisiunei din aceustă scuză 

trage o coneluziune: pentru că dicţionarul acesta 

or cum ar-fi el redactat tot este o operă, şi deşi: 

nu este o operă pe cure c putem considera ca desă- 

vîrşită, cu toate acestea nu perdem speranţa că vom 

da ceva mai bun şi pentru aceasta n'avem decît să r 

ne pregătim pentru o nouă eiiiţiune a acestui dictic 

nar făcută după un alt plan. Dar pentru aceasta ne 

trebueşte încă ceva, -- observaţiunea era justă, -- 

ne trebuie să publicăm textele vechi, să retipărim  
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teztele noastre vechi. să pub 2i căm manuscrisele as- 

cunge prin biblioteci şi la fie-care din texte să 

adăugăm glosare şi în urmă să se procedeze la întof 

mirea dicționarului limbsi române, De aceea comi= 

siunea de revizuire conclude ca să sa pună la dispo 

ziţiunea cîtpr.va m mbrii ai Academiei mijloace ca 

să tipărească operile lui Coressi şi manuscrise din 

zecclul al AVI, operile cronicarilor etc. Astfel 

opiniunea ccmisiunei de revizuire de lu 1874 sara 

un deziderat care însă nu s'a împlinit nici pe îâu- 

mătate pentru că Psaltirea lui Coressi a fost tipă 

rită fără un glosar precum ceruse Academia; s'a 

tipărit Psaltirea Scheiană dar iarăşi fără glcsar; 

s'& tipărit Cantsnir car cu un glosar imposibil în 

sfîrşit ceea ce & opinat la 1874 nu s'a realizat, 

Prin urmare cu tocată comisiunsu ce revizuire, Lau- 

rian şi Maxim au ccentinuat să-şi tipărească diciio- 

narul şi să-l tipărească deplin a apărut în adevăr 
în 3 v a 

= . a 
i 

! olume, două mari, dicționarul propriu zis şi 
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unul mai subţire coprinzînă glosaru]. Părţile rele 
ale acestui dicţionar vi 1e-âm spus deja cu altă ce 
caziune , tendinţele ucestui dicţionar ecran de sigur 
exagerute dar sînţ şi unele părţi bune pentru că la 
fie care cuvînt se dau leocuţiunile întrebuințate fn 
bopor şi chiar astă-zi un lexicograf nu se poate a 

dispensă de această lucrare; dar ca material filo- 

logic, ca interpretare de cuvinte, ta spirit care 

domina în alcătuirea listei de cuvinte, schimbările 

câre i s'au dat, bine înţeles că lucrarea n'are va= 

loare.. Un lucru pa care bine înţeles nu-l] puteau 

vita pe lîngă alte defecte era următorul: o distin 

viune bună între elementele străine şi elementele 

latine din limba romînă; chiar ustă-zi cînd un fi- 
lolog ar lua sârcina de a da un dicţionar conceput 

după planul de atuncea, s'ar întreba dacă ar ajunăe 

să-şi atingă” scopul pentru că chiar astăzi nu pu- 

tem şti: definitiv care sînt elementele 1atine şi 

Cări cele străine în limba noastră, foarte multe cu 
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vinte avînd încă o origine obscură. ; se pricepe. cum 

“Laurian şi Maxim luînă o sarcină atît de grea, au 

făcut. bine înţeles o sumă de confuziuni şi au intro 

dus o sumă de enormităţi în opera lor : găsim cuvin 

te. Jatine trecute în glosarul cuvintelor străine 

pent u că nu le cunoştea originea şi alte cuvinte 

străine trecute ca latine pentru că nu le ştia că 

sînt străine şi voia să le arate ca lat ine aşa "bu- 

curie" adie tfecut ca cuv î nt lat in pe ctna e străin 

wcuteza" aste trecut ca cuvînt grecesc şi o mulţi- 

me de asemenea erori cari nu puteau pe atunci să fi 

evitate. Cu toate acestea ar fi putut. face ceva mai 

bun chiar în apoca acesa de la 1870-80; la 1870 

ştiţi bine că Cihac a publicatăelementele lat ine în 

limba romînă" de şi unele păreri ale lui sînt axa- 

gerate dar spiritul lucrării eate mult mai ştienţi- 

fic şi: de o deducţiune filologică mult mai serioasă 

publică apoi elemente străine în limba romînă, un | 

ds găsim iarăşi defecte car vedem priviri mai jus- 

   



— 1035 

-te asupra părţilor din care.se compune limba romînă 

şi în general a elementelor străine coprinse în ea 

Prin urmare chiar Maxim şi Laurian ar fi putut să 

ne dea un Gicţionar scris îhtr'un spirit mai ştien- 

Vific, dacă ar fi avut ov educaţiune filologică mei 

serioasă. Astfel oum eate opera aceasta, prin urmar 

n'tare valoarea care i se prevedea. Acest dicţionar 

a costat viaţa unui oma lui Maxim, pentru că din 

160 coale cît coprinda singur Maxim a redactat 113 

coale Laurian 30 şi restul Cipariu, Hodoş- După a- 

ceea a mai costat dL&ţionarul pesta 120000 franci ş. 

cu toate acestea vedeţi, ntci astă-zi nu avemun 

dicţiona» dat de Acadenie. Dacă am adăuga la înce 

carea făcută atunci şi publicarea textelor verhi 

precum propusese comisiunea din 1379. pînă acum dic 

tionarul etimologic al limbei romîne costă,aocotină 

pubitoarea Magnum Bt imologicum,fără exagerare 300000 

A franci. Astfel putem dar schiţa istoricul acestui 

Y 
a 

- * e 

e dicţionar. Partea mare , 'turii am “văzut, lu alcătuirea 

>» 
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Gicţionaruiui a luat-o Maxim şi Laurian. 

Ceea ce voesc să amintesc este următorul lucru: 

să nu se creadă cumvva că apariţiunea acestui dic- 

ţionar arată că între 1870 şi 1880 curentul latinis 

eră încă în floare la noi; atacurile care se adu- 

csau dicționarului aveau să se lupte mai mult cu o 

fantomă, cu un mort; sera o atacare de multe ori rău 

plasată pentru că curentul latinist era mai mult 
sau mai puţin discreditat pe la 1870, _ 

Dicţionarul este propriu vorbină, după cum s.a re- 
cunoscut mai tîrziu de câtre unii membrii ai Acade- 

miei . este opera lui Laurian. şi Maxim: dacă pr oec 
tul redactării dicționarului a fost admis şi de al; 
membrii, e] reproduce mai malţ păreri le filologice 
ale lui Laurian Şi Maxim, aşa încît-ei singuri au 
căutat, mai mult Bau mai puţin, în epoca aceea să 
salveze curentul latinist care pentru alţii era de 
ja în faliment Şi care nu mai put ea bine înţeles 
să-şi găsească un adăpost decît poate la Academie |
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şi ca probă că curentul latinis, nunai era de luat 

aşa în serios ca mai înnainte este că nici Alexan- 

ari nu a luat în serios acest dicționar şi Odobes- 

cu l'a condamnat pentru că avea vederi mai juste 

asupra limbii romîne, majoritatea membriior Acade- 

miei , cari n'au luat parte la fixarea presctului 

erau cu totui de alte idei... Prin urmare acest îi0 

ţionar este, am putea zice, falimentul, agonia cu-- 

rentului. latinist şi nici de cum nu poate fi consi- 

derat ca o operă născută în timpul de înflorire a 

acestui curent. | 

Mai înnainte de a trece la alte încercări de rs- 

formă a limbii romîne care se deosebeşte întrucît — 

va de cele ale şcoalei latiniste, avem de vorbit 

despre: 

CIPARIU 
a . . - 

mam. : 2 

care continuă şcoala vechie transsi lvăneană. 

Cipariu ocupă şi el o pagină frumoasă în istoria  



filologiei noastrs; dar opera lui suferă de numa-= 

roase defecte: ]| autorul a ţinut cu multă obsti- 

naţiune la principiile vechi formulate de Maior şi 

modificate de el întrucît -va şi de la 1850 pînă la 

1875 când termină cariera lui filologică ni a schim 

bat aproape nimi 2 âin părerile pe care le susţinu- 

se înnaînte. Aceleaşi vederi le-u repetat şi a cău- 

țat să le iînpună cu toate că putea vedea că timpul 

lor trecuse mai mult sau mai puţin. Cipariu însă 

a avut o influinţă mai mare în Transilvania s'a for 

mat chiar o şcoală aşa numită Cipariană. Din acest 

punct de vedere influinţa lui a fost mai mare decât 

a lui Laurian şi Maxim; aceasta se datoreşte împre- 

jurării că Cipariu cu toate că este adeptul cel mai 

fidel al principiilor celor 5 învăţaţi transi 1vănen 

de pe li sfîrşitul secolului a] XVITI şi începutul 

secolului al. KXiX, cu toate acestea şi-a impus une 

le mici rez i într: a Fă ezerve şi într'un moment a făcut concesiun 

curențului fonetic.  
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Mai înnainte de a aminti activitatea lui filologi - 

că. să Qăm cîte-va date asupra vieţei lui de altmin 

terelea da adevărat savant, consacrată întreagă o 

cupaţiunilor literare. Cipariu se naşte la 1805 1în 

gă Blaj în satul Ba...- „|2|. studiile şi le face 

la Blaj unde le termină la 1825 în acelaş an est2 

numit profesor tot în acel vraş, profesor de limbă 

romînă, de teologie şi tilezofie, sehimbînă neeon- 

venit catedre. La 1841 Îl găsim cu funcțiunea de 

canonic: pe urmă ca dirsctor ai gimnaziului din 

Blaj pînă ls 1875, Bi moare la 1887. Aceasta este 

scurt schi ţată, viaţa lui. S'a amestecat şi e1 în 

luptele politice ae ia 1848 cînd a publicat un jur- 

nal:Organul iumninăriii a 8co8 apoi jurnalul "Orga 

nul Naţional" care a durat numai cît a ținut epocâ 

avenimentelor de ia 1848. In afură de politică, 

unde dsaltminterelea mai muit entuziasmul ain tine- 

reţe al epocii gin 18418 lau tîrât, şi-a consacrat 

toată viața Lui ri tologiei. En această direcţie a
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lăsat : 

"Elemente de limbă română" 1a 1854: “Acte şi Frag 

mente" la ]855, e lucrare iihportantă de astă dată 

nu atît pentru filologi ett pentru istorici; sînt o 

sumă ae documente interesante privitoare la istoria 

bisericească a Romînidor de peste munţi, la uniţi. 

la 1855  "Disertatio latinitatia lingua valachice " 
Disertaţiune asupra latinităţii limbei romîne unde 

expune vederile lui, pe care le-a repetat mai tîrzi 

0 operă a lui însemnată apare la 1858 este : "Cres-= 

tomaţ:a" sau "Analscte 

ba 3862 un mie "Discurs tinut la asociaţiunea tran 
silvăneană. a fost unul. din fondatorii acestei so- 
cietăţi şi se ocupă în ace! discurs ae originea 
Romînilor avînd aceleaşi vederi 

tă, 

ca şi şeoala latin 
la 1866 apare o operă însemată a lui : “Prin- 

cipii de limbă şi seri ptură", 

Intre 1867 şi 1872 apare o revistă interesantă pen- 
tru or ce filolog: "Archiviu pentru filologien şi 

   



cariera lui se termini. .cu' co “framatică"” apărută în 

două părți la 1969 şi 187, operă ca'e de aitminte 

velea a fost aprobată de Academia romină 

Ideile lui Cipariu asupra limbei romîne sînt ur 

mit oareleîint$i, în privinţa trecutului limbei ro- 

mâne, şi a2 doilea privikbpare la refornele care tre 

buesc aduse ei. 

Asupra trecutului limbei. romîne Cipariu nu se deose 

beşte mult de toţi cei-l-alţi ai şecalei latiniste 

anume susţine şi e] originea din Dacia a limbei ro- 

mîne dar spre Qsosebire de alţii susține că e ori- 

ginară din lat inavulgară .. Par şi “asupra lui Cipariu 

avem de făcut aceeaşi observare pe care am făcut-o 

cînâ am sutdiat pe Maior anume: cu toate că recunoa 

te principiul acesta, principiu recunoscut deja de 

pe la începutul secolului al XIX de filologii stră- 

ini anume că toate limbile romanice derivă din la- 

tina vulgară, nu-l aplică însă totâeauna pentru că 

Cipariu nu a căutat să profite mai mult, să cunoas- 
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că mai de aproape cercetările făcute asupra latinii 

vulgare care se tipărise în străinătate cum era 

Suchard ste; Maior scrisese cînă latina vulgară era 

aproape necunoscută dar lipsa de atenţiune a lui Ci 

pabiu ssupra acestei ramuri, bine înţeles că era 

întrucît -va de condamnat | 

Asupra limbei luată în toată desvoltarea ei şi 

aşa cum se prezintă astă-zi şi cum trebuie să 0 mo- 

dificăm, Cipariu admite următoarele vederi:1| stu- 

dlind texteie din sscolul al XVI, texte pe care le 

& avut la dispoziţiune la Blaj, Cipariu ajunge să-ş 

formulezeo idee pe care a susţinut-o mai tîrziu, a 

supra reformei limbai romîne. Anume, e1 constatase 

că citind textele din secolul a1 XVI, limba era mai 
„bogată atunci, - mai bogată după gustul şi părerile 

lui, mai bogată adică în edemente latine. - E] vă-! 

zuse că la Corresi şi la scriitorii religioşi din 

secolulal XVI întfinim forme care astăzi nu se mai 

aud nicăsri de şi sînt ae origine latină; atunci 1u .
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Cipariu i a venit În minte că asemenea cuvinte pot. 

fi reînnoite. Dar nunumai atîta Cipari face următ o- 

r ul raţionament, dacă în adevăr de la secolul al 

AL pînă în secolul a! 1lX s'au perdut . într-un int 

terva] atît de scurt, atîtea termeni, ce trebuie 

să admitem pentru epoca mai mare carg's8 întinde 

în tat evul mediu pînă în secolul al XVI 7?! Aşa în- 

cît, zice Cipariu, de Ja secolul al doilea, de la 

colonizaţiune şi pînă în secolul al XVI, în tot in 

tervalul acesta în care n'avem documente ca să pu- 

tem urmări direct evoluţiunea limbei romîne-, a tre- 

buit să se piardă multe, foarte multe cuvinte de o0- 

rigină latină aşa încît este datoria noastră dacă 

ns interesăm de limba romînă să reînnoim pe lîngă 

cuvintele din secolul al XVi alte cuvinte care poa- 

te au existat într'o vreme şi cari noi filologii 

“avem areptul să le readucem la viaţă. Astfel caută 

“Cipariu prin urmare să slimineze indirect elemente 

"16 străine 'din- limbă introducând e lamsnte latine  
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ma: vschi cari dispăruseră, 

Asurra ortografiei Cipariu ss arată mult mai 

modsrat decit lauriun admita şi el necesitatea unu 

sistsm etimoltzic ŞI vunctu! principal pe care-l 

invoacă Cipariu pentru “a gă justifice acest prin 

yipiu este urnă'ocruj. zice anume ră limba romînă 

are trsbuinţă de unificare, trebuie să se scrie în 

Muntenia ca şi în Moldova şi Transilvania î.isă acea 

tă condişiune nu o putem găsi decît adoptînd siste- 

mul etimologic luîna ca punct de p lecure originea 
fie-cărui cuvînt Şi căutînd prin urmare să scriam 
mai mult sau mai puţin cum este cuvîntul latin în 
nhipul acesta vom ajunge mai curîni să unificăm ser 
sul, să scriem cu toţi Romînii într-un singur fe! 
atît într'o provincie cît şi în ălta romtneuscă.. 
dacă am introduce sistemul fonetic,a ugcei am intro 
duce anarhiua în limbă pentru că am lăsa c poartă 
deschisă tutulot deosebitolor dialecte: Moldoveanul 
ar scrie cum pronunţă e:. Minteanul idem şi Trangil
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văneanul de asemenea prin urmare numai urmărind pri 

cipiul etimologic, căutînd pentru tienare cuvînt a 

da forma lui originară; numai atuncea von ajunge a 

contribui şi la unificarea limbsi romine şi la crea 

rea unei limbe literare. 

Bine înţeles cu toată convingerea, cu tot entuzias- 

mul cu care Cipariu apăra asemenea idee puteau uşor 

să găsească obiecţiuni serioase de la ulţii pentru 

că chiar -admiţînd principiul fonetic, în specii ai 

unui fonatism temperat, al camenilor culţi car: câu 

tă mai mult sau masi puţin să inlăture limba dialec= 

tală pe care au întrebuințat =o in copilărie, se poa 

te ajunge la unificarea limbei, dar Cipariu nu ve» 

de altă soluţiune de cît adoptarea sistemului eti- 

molog ic, | 

Asupra altor chestiuni de ortografie Cipară ad- 

mite ae exemplu menţinerea lut U scurt; admite încă 

scrierea grupului “win rezultat din latinul "ci" 

ş 

plus vocală-prin "CL" aşa scrie v"ocli“ în loc de  
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“ochi”: ca argument Cipariu invoacă limba macedo= 

romină şi istro -romînă unde grupul acesta s'a păs- 

trai peritru co n am adopta acest grup şi în daco- 

romînă apropiindu-ne. scriind astfel, de latină. 

Face însă unele concesiuni foneti smului ; şi de ace= 

36, şcoala lui fiind mai moderată, a căştigat adepţ 

anume tace concesiuni în unele puncte cum este aca1 

al diftongilor. afa de exemplu admite să se scrie: 
!2| "qsu” din "Dumnezeu" dar nu "Dumnedeu" cu D tăr 
sedilă, prin urmare arată că Hg» s'a dift ongat . | ?| 
nu ia prin urmre numai modelul latin a] dlatinităţii 
clasice. 

Acestea sînţ pe scurt părerile lui pe care te-a 
rezumat în “Principii ae limbă şi 
fel: 

de scriptură" ast 

" Pie -care sunet să se scrie cu litera latină originată şi între maj multe forme for tice a- lege pe cea mai apropiată de latină." 
Cipariu,
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să găsească câîţi-va adepţi astă-zi însă îi is-au 

părăs it şi cu drept cuvînt, prin urmare ( -ciu n'a 

înţeles că epoca şcoalei lat îniste era to. vtă şi 

că noul curent mergsa cu totul în altă dire:ţiune; 

  

cu toate aceasta Cipariu este unul din filologii 

noştrii cei mai însemnați de pe la 1670. 1880 cu de- 

ossbire este însemnat pentru un punct pe care l'am | 

atins inairett mai înnainte anume este acela că el | 

a deşt sptat în noi gustul istoric. pentru trecutul 

limbei române în spee ial; pînă la el este adevărat 

şi Săulescu. încercasă să studieze pe Coresi etc, 

DOREA 
CEDO

 
I
A
 

PRE I
II
! 

dar măi mia 1 cu amator! Cipariu însă pune aşazic înd 

temeliile şcoalei istorice în filologia noastră. 

Am amintit cum ajuns Cipariu la lucrul acesta: sim: 

ina necesitutea înbogățirei limbei romîne n'a vă- 

zut altă soluţiune decît reînvierea termenilor â in 

secolul al XVI şi ae aceasta a trebuit să studieze 

document eleşi textele Literare din această epocă 

aşa încît Cipariu a început activitatea lui filolo-  
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gică nu atît cu tendinţa 1e a reforma limba cît mai 

mult de a cunoaşte trecutul ei. Laurian însă am 

văzut că de o dată la 1840 a deputat în filologie 

cu Tentamsn Criticum cu tendinţa de a introduce 

modificări în felul de a scris limba noastră. 

Vipariu însă întîi a căutat să studieze bine trecu= 

tul limbei noastre să auleagă iei şi colo forme. 

vechi şi la 1855 £1 vedem tipărină "Crestomaţian Sa 

"Analectele!" care este cea d'întfi crestomaţie de 

texte vechi romîneşti dînd gustul de a studia lite- 

ratura noastră mai vechea. Acsasta este partea însem 

nată din activitatea lui Cipariu şi din acest punct 

de vedere a doschis calea altor filologi ca D] Hăj- 
dău şi alţii arătînd interesul mare pe ca 
să-l dăm textelor noastre mai vechi. 

ARON  PUMNU o a e , pm a mom jo pote 30 2 

” 

Pentru ca să tsrminăm cu studiul scriitorilor 

ve trebuie 
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din epoca de pe la 1870 care s'au ocupat cu istoria 

limbei şi literaturei romîne şi au încercat să re- 

formeze limba ncastră, ne rămîne să amintim pe Aran 

Pumnul 

S'n născut la 1818 în Transilvania. Studiile şi 

le-a făcut la Gsorchei apoi la Blaj, la Cluj şi la 

Viena pînă la 1846. In acest an se întoarce la Blaj 

este numit profesor şi ocupă această funcţiune pînă 

la 1848 cînd îa parte la evenimentele din timpul re 

voluţiunei împreună cu Barmuţ etc şi dincauza.per- 

secuţiunilor cari au urmat în contra lui şi a celor 

l-aţi şefi cau au condus mişcarea de la 1848, a 

fost silit să părăsească Transilvania şi să fugă în 

principate. Vine la Bucureşti rătăceşte mai mult 

timp prin Muntenia trece pe urmă în Moldova la laşi 

apoi se îndreaptă către Bucovina ca să-şi păsaască 

un azil. Aici face cunoştinka lui Hurmuzachi şi al- 

tora care-l] sprijinese şi prin insstenţa fruntaşi 

lor bucovineni la. 1869 reuşesc să i se creaze 9 ca
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Lei: iiteratură romtnă care este păstrată pînă 
ati-zi în Universitatea din Cernăuţi Această ca 

tara î Encredinţată de guvernul din Viena lui 
mu căre-şi-a exercitaţ funcțiunea de pro 

tes. pînă la 1865. 
3 48 &ron Pumnul ne-au rămas putine scrieri: 

Him ave importantă pentru desvolt area studiilor de 
în Mtarara la noi anume este o Crestomaţie 
apăruţă timp de mai mulţi arii în 4 părţi: este inte 
resantă prin faptui că ei cela ?nttîia căut at să 
arat 2 „în: fragmente luate ds la diferiţi scriitori. 
avol::! -uoa noastră literară în timpurile ceje maj 
vechi. . are după. aceea noti te biografice şi biblio 

e -
 2 — pt.
 

O 2 e
 neotesc fie cars scriitor amintit de Pum- 

nul; ele sîn$ interesanţe Şi de multe ori sînt sin- 
gurele isv oare după care putem reconstitui viaţa 
mult or scriitori de ai noştrii. Din acest punct ds     vedere poate fi cons idorat ca cel. d înţti „care a da o i 

a raiaig. 

starie a literaturei noastre în orftinea crenolo- 
age iai 

_._ E iii  
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gică. In afară de această certe a mai publ ieat o 
gramatică romîneaseă în 1 îmba germană, la Viena: „ * 9 

„Granatiok der runăni shan Sprache” apărată la 1864 

Mai. în urmă“a scris cîte-ra disertaţiuni scurte 

privitoare cu deoşetire la limba rominâ. Toate aces-. 

te disertaţiuni publicate la diferite oeaziuni, au 

fost întrunite de Dl. Sbierz îotr?un volum consacrat 

lui Aron Pumnul în 1887.Sa veGen care sînt ideile pe 

cari Aron Pumnul le urmăreşte în aceste disertaţiuni 

  

privitoave, la limba romînă: 1) a fost portiera geo 

lei latiniste a ş:= cun O cungaşteni de la Sincai, Ma 

ior ete. Intru cit va a completat cunoştinţele pe 

care le căpătase de la învățații transi lvăneni prin 

studii. personale; în "special vedem pe Aron Pumnul ma. 

bine familiarizat ceva cu literatura ginologiea str 

inăfaminteşte ae exemplu! lucrările lui Dietz, ale 

lui Fuchs asupra Jatinei valgare) și consideră, îrr 

toomai ca filoiogii romaniei din străinatate, de pe 

la: 1850, considera iba romină direct din "hatina 

it 36 io
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vulgară. Acolo unde Aron Pumnul arată ideile lui pe: 

sonale a fost 'în ceea ce priveşte eefcyrna ortografi- 

ei limbei romîne, A fost gi e] unuldin aceia cari 

au apărat enagoiparea limbei române. de scrierea, ei 

cu alfabet Slâvon dar a merg. mai departe de cît cei 

cari i?ău precedat. Scoala lui a fost. calificată de 

şcoala fonetică spre aeosebire de şcoala etimologică 

trare<ilvăneană: dar: foneti snul lui na trebuie con- 

fundat cn fonetisnul pe care-l cunoaşten noi, asts-zi 

acea anume “ideile Lui privitoare la tonetisn ai a 

modalităţii cun trebuie serisă limba romînă: el "con- 

| siâeră că în limba romînă sînt cuvinte cari au ur 

mat legile fonetice şi altele nu şi voeşte. sa uni: 

farmi zeze "întregul material de asemenea cuvinte! 

constată ae exemplu că totăeaună în cuvintele lati- 

negti trecute în limba romînă grupul consonantic 

„et a âat „pt?. că „nentum” a dat „mînt?, că „n | 

intervocalie a trecut la pr” că > a dat „v» “catâ | 

să aplice regulele fonetice ia toate cuvintele gin 
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limbă să aplice legile fonetice “şi în special neolo 

 Eiisnelor - sau cuvintelor mai vechi întrate în, Limbă 

âe a “iâiome străine; aşa pentru că. „pectus” a dat 

„pieptP ta limba romînă admite uni fornizarea tutu- 

“dor e ouvintelor. cari- conţin grupul „ct” de aceea nu 

“trebuegte zis „obiect? ci-„obiept”; de asemenea nu: 

“trebuegte zis: „regimeat> ci „reginînt», pe urmă fai 

mosul sufix „tionem” 'care. după Aron Pumnul trebueş- 

te “sa apară totăeauna :sub forma „ciune” după cum 

zicem : „rugăciune” trebuie să zicen şi „năciune” 

iar n nu „năţiune” de aceea chiar şcoala lui a fost in 

titulata de gaoala ciunisnului şi aceia cari au îm 

părtăşit asemenea idei au fost nuniţi Ciunişti. 

| Pricepeli că 0 asemenea tenâinţă de retormă nu pu 

tea să prinaa bine înţeles rădăcini pentru că Arou 

“Pannul aintir? alt punct de vedere lăsa de o parte 

firea limbei ronîne şi nu “făcea Sistineţiane între 

= 

„.„„ ceea ce era adevărat vechiu rominesc şi ceea ce fu- 

sese introdus de. curind; nu ştia că eiementele mai
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îuu întroduse în limbă au fost primite numai cu mc 

wodificări şi une ori fără & fi de loe supuse legi! 

lor fonetice mai vechi aie limbei, 

Altă idee pe care o găsim la Aron Pumnul estea 

cea privitoare la termenii tehnici în Limba noastra. 

Deja văzusem cum gramaticii transilvănini îşi frămîn 

tase nintea cu inventarea unei terininolozi granati- 

cale îâ special şi pe urmă al unei nomenelaturi şti- 

enţifice în general; ei bine Aron Pumnul caută să re 
zolve chestiunea aceasta în modul următor: găseşte o 

şgoluţiune foarte Simplă: traducerea a care căror ter 

meni străini prin cuvinte vomtnesti: asa „ortografie 

"esteun cuvint străin. cramnue "--+ din greceşte, pent 

tru ca să redăn în limba romîneasa acest termen teh 

nic trebuie tradus prin „bine sr: inţă”; „filozofie” 

se va zice: „ştienînt»; „logica»: „cugetămînt”; „psi 
hologia”: „sufletănînt”; „gramaticăn: „Limbămînt». Pri 

urmare vedeţi este o soluţiune care pă noi, asta-zi 

ne face să sârîgden.
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Acestea sînt cîte-va idei generale asupra acti- 

vităței filologice a lui Aron Pumnul. Mai puţin de 

cît alţii teoriile lui nu au putut face şcoală; a ve 

nit ce e arept şi mai tîrziu decît alţii care-l pre- 

cedase dar şi teoria.lui în multe privinle era muit 

mai extravagantă şi mai greu de aplicate In cîte-va 

jurnale de pe la 1850, 1860, 1870 chiar, găsim cuvin 

ie scrise aproape aşa cu. propunea Aron Pumnul ; gă- 

sim seris: sobiept, năciune? dar asemenea lucru a 

âispărut în curînă. Astă-zi are un reprezentant în 

D Sbiera, profesor ia, Cernăuţiteare caută să urmeze 

î» toate nunetele principiile fixate de Aron Pumnul. 

Dar şeoula aceasta a aispărut cun a dispărut şi alte 

ie contimporane ei. | 

Cu acestea încheien literatura aceasta a grama- 

tieilor; asupra căreia ne-au oprit mai mult pentru 

că este interesantă a*nâ studiem epoca renaşterei 

noastre culturile de La începutul şi miclocului se- 

coiului trecute
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su vom maj reveni asupra acestei chestiuni. Deja 

în Leaţi area de ăeachidere 1809-1900 an arătat raiul 

pe care a jucat Academia şi numai revenin asuvra 

acestei chestiuni : ae asemenea în 1ecţiunea trecu- 

ta ctnă an studiat dieţionarul am amintit normele 

urzărite de Acadeni e. Bînă în 1870 put em considera pr 

prin urmare gooala latinistă ca domină în rarte în- 

ză dar disereditată aega în altă par te şi de unii 

aragi tă eu desavirgire. pe urnă aceia cari. au venit 

să se ocupe cu Limba română, “numai au avut tentințe 

ae reforiă: "au venit. numai să o scruteze din punctul 

de vedere al trecutului şi ai stărei ei actuale şi 

dar nici "ae cun din punetu. de vedere 31 retfornei 

limbei; pria urmare. aceştia erau iairimult filologi 

de .ît granatici;” mai mult: oameni ae stiință de cît | 

refornatori , 

, 

Trecen acum la stuăiarea unui at gen înruait: cu 

*ilologia anune la Is o RI £, 

cina ne-ar ocupat ăe Laurian, vă: aninteam' că dîn-. 

î. 2 d 
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sul a pabiicat între 1845 şi 1647 o revistă întere- 

santă din punctul de vedere istorici: „Magazinul 1.s- 

torie” Drept colaborator la această publicaţiune pe- 

rioăică aminteam tot atunei că a avut pe Bălcescu 

astă-zi toonmai nE voi: ocupa de , - 

Â 
= 

L 
sa 

Ş " 

C 
n» 
p 

B E ScU 
Wu nonananapn 

Nicolae Bălcescu este o figură interesantă una | 

ain cele nai simpatice Gin literatura noastră: este 

simpatică prin ideile pe care le a apărat, prin “ati- 

lul viu în care a scris operiie sale; este simpatie 

prin entuziasmul eu care a apărat principiile care 

au făcut migearea de la 1848, prin patriotismul iui 

dezinteresat pentru că faţă de alţi patrioţi în- 

teresaţi de la 1848 n'a ciutat nici reclană nici a- 

vantagii materiale; este simpatie Bălcescu şi prin 

faptui că moare tînăr. şi studiind activitatea lvi 

ne lasă un fel de regret că ar zi patut să producă 
arii 

nai mult de ar fi trăit . 

Balcescu s'a născut 15 1819. în 29 Lunie; cel pu-
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tin această dată este primită ca oficială, O veţi 
găsi în toate manualeie de la Oaobeseu care i-a con- 
acrat mai. multe notițe. Saa putut controla aceas- 

tă dată. Credeam să găsesc ceva material de contro-: 
lat ai acestei date în hârtiile rămase de la el 
Câre se găsesc la Acadenie; credeam să găsesc un pă | 
şuport al lui Bălcescu dintre anii 1840-1848 dar n'ă 
găsit nici acel paşaport nici vre-o altă indicaţiune 
“Nicolae Bălcescu este fiul unuj funcţionar modest 

Barbu Bălcescu. Işi tace studiilesub îngrijirea unui 
profeso r ae limba Srecească; pe: urnă este înscris 
ca elev al luj Heliade ia liceul Sit. Sava „In? 
virstă de 18-19 ani Bălcescu părăseşte şcoala şi” 
urmînd. sfatului fauiliei sale şi. aplicaţiunei lui se consacră cariere: militare, se „înserie în ran- 
Bul ie cadet în arma cavaleriei, 
un temperament impetuos, 

Bălcescu însă eră 
întreprinzător şi un om de inițiativa, 
| 
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de istorie, de gecgrafie dar în special de istoria 

patrie. Işi începe lecţiuniue, ţine aiscursuri în- 

ilăcărate patriotice în care căuta să reaminteasecă 

cîte-va pafini din trecutul istoriei noastre. Dar 

din această pricină Bălcescu începe să fie rău privi 

de cei de sus şi de cei cari sprijineau poilitica 

rusească în principate; este acuzat chiar că vrea s 

răsvrătească pe soldaţi şi în cele Gin urnă este sil 

lit să potolească entuziasmul lui. În acelaş timp 

însă face cunoştinţă cu Cîmpineanu şi la 1858 fun- 

dează eniar împreună cu el un fel de societate care 

după intenţiunea lor trebuia să reformeze cu desă- 

virgire Tările române. Bălcescu şi Câmpineanu for 

mulează un fei de econstituţiune nouă a tărilor romi- 

ne. Cîmpineanu îl însărcinează să facă propagatorul . 

principiilorler în principate iar el voeşte să ple 

ce în Franţa şi alte părti ca să pună în curent stră 

inătatea âe schimbările cări voiau să pducă în organ 
. . . a 1 x 

aizaţinnea principatelor dunărene» Cîmpineanu călă 

Lit, î?
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toreşte cît-va timp în străinătate, dar deja se a- 

flase scopul călătoriei lui şi câni se întoarce în 

ţară este prins şi închis la mănăstirea Piurmbuita 

faptul ucesta a revoltat pe Bălcescu; îşi găsește 

un tovarăş în Mitică fitipascu şi împreună ce el 

T3
c cată să facă opoziţiune Domnului Alsxandru Ghica 

care îndrăsnise să închidă pe Câmpineanu; dar Băl- 

cescu şi Pilipescu sînt prinsi, consideraţi ca con 

spiratori în contra statului, sînt daţi în judeca- 

tă şi în ceie din urmă citați înnai nt ea tribunalu- 

lui. Poziţiuneu lui Bălcescu era mai grea aocît ce 

au lui Filipescu, pentru că sg în armată, Trîbunalu 

& decis ca ei să fi condamnaţi la moarte. Osînda 
A x a . . se - â i însă le u fost schimbată în închisocure pe timp iîli 
mi , i . ; x . _ N a | Ă , 

tat. Mitică Pilipescu, în urmă traiului rău la 

e . . , a câre sra supus în închisoare, muri peste puţin. 

Niculae Bălcescu, înctis la mănăstirea Mărgineni 

a sat în chia de la 184 î.-1843 cînd a fost liberat 

un f; ce Nost 
l  
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lucrează lu Gdesmormîntarea sîiin monumente au trecu= - 

tului nostru-isturic, Deja de cînd era în şeoala 

de la Sft, Sava, băleescu citise aproape toată Lli- 

iă Și
 

tarutura noast *-.
 istorică; continuă mai departe cu 

studiile istorice acum că-şi găsise un tovarăş de 

muncă în Laurian, face mai multe călătorii în ţară 

prin mănăstiri, căutînd în toate rărtiiie documente 

hrisoave, pregătese colecţiunile de documente, 

studiile istorice care aveau să apară în Magazinul 

Istoric. Această coleaţiune apare în adevăr la în5 

ceputul anului 1845. Volumul | începe eu un Cuvânt 

înnainte" chiar ai lui Bălcescu. Este interesantă 

prefața acrasta cars p8 iîngă mici obssrvaţiuni co 

prinde şi lucruri de ştiinţă şi chiar o înregistra 

re a monumentelor noastre iatorice mai vechi. Este 

interesantă această prefaţă pentru părerile pe ca- 

re le exprimă la început Niculae Bălcescu asupra 

atenţiunei care trebuie să Gâm noi Romînii în spe= 

cial. atudiiior istorice şi asupra efectului bine- 
, at i    



e
 

e 
e 

ere 
se
 

a 
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tătător pe care asemenea studii le-ar putea avea 

asupra întregei noastre cesvoitări culturale, 

Bălcescu a publicat multe în coligcţiunea aceasta. 

la 1846, între urticoie înregistrate în Magazinul 

istoric, tipăreşte şi un studiu asupra stării mun= 

citorilor plugari din ambele principate. Studiul a 

cesta a fost privit cu ochi răi ain cauza ideilor . 

pe care Bălcescu ie presora ici şi coloîn corpul 

articulului; anume la sfîrşitui acestui studiu Bă1 
cescu vrea să treagă oure-care învățături dan fap= 
tele pe care le examinează şi să arate cu deosebi=- 
re starea mizerabijă în care a trăit totdeauna ță e 

ranul romîn. Vorbină de revolutiunea da Ja 1321 
adauga c& această revoluţiune nu a folosit țăranul 
lui care poate sru mai mult în drept să tragă pro-= 
fit din ea: : 

"...clasele înna.te care 
| _ singure se folosesc de drepturile tării căştigară mult, Qar pozi= țiunea ţăranilor nu luă nici o prefaceret 

Si ma: desparte:  



  

"vai de acele naţii unde un mice număr de ce 

tăţeni îşi întemeiază puterea și fericireu 
lor pe robirea gloatelor! Bile pier!! Astiel 

noi văzurăm în zilale noastre o nație puter- 

nică ci vitează, cu care odinioară ne luptam 

împreună pe cîmpul slavei pentru libertate şi 

creştinătate; o văzurăm căz$nad cu sgomot, sâro 

bită în bucăşi; o văzurăm chiar în anul acesta. 

frămînt îndu-se în mormîntul său fără a se mai 

putea ridica, nu din nevoia puternicilor săi 
vrăimaşi, dar din pficină că şi acolo o a- 

ristocraţie egoistă cîlcase în picioare drep- 

turile omenirei! . 

Aceusta era deja ca un fel de procalmat,i une în ge- 

voluviunei de la 1048. 2 nu]. acelor din timpul r 

7 a 
Bine înţeles că tînărul înfiă FI Q e
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Wiculae Bălcescu er& din nou ameninţat să 

chis însă a evitat aceasta plecînc în străinătate. 

Pleacă acolo cu un SCOP anumit? voaşie unume să 

se ocupe cu o pagină frumoasă din istoria noastră 

su Mihai Viteazul.A cercetat în acest scop toate 

bibliotecile une a putut petrecs, în special cele 

din Franţa şi în timp de doi ani a adunat materia- 

     



  

dul numervs de care aveu nevoie pentru reductarea 

operei sula. Ta Paris, după ce împreună cu alţi 

cişi-va studnenţi romîni de acolo înființase un fa 

de societate revoluţionară care trabuia să importe 

în ţară ideile âin apus, şi care a făcut pe urmă 

păedestalul tutulor aceloua care au ăvut an rol în 

mişcarea ce ia 1848, Bălcescu se hotăreşte să se 
întoarcă în ţară.ca să se pună în fruntea acelora 
câri voiau să schimbe starea noastră de lucruri, 

La 1848 ia parte lu toate evenimentele mari împ re 
nă cu He liade, Colescu şi în vrmă încercării zis - 

darnice de-aş reuliua planul lor Bălcescu este si- 
lit să părăseuscă vara, 

aa fa 
a 

EI * =, 
bine inţeles, ca Şi pentru Heliade, ru von avea 

să. ne Ccupăm qe aproape cu rolul lui Bălcescu la 
1848, aceusta ar căneu în sarcina unui istoric. - | Băicescu, dus sub escortă pînă la frontieră este 
silit d Dă 73 ZA e su a di ft ” 

» “UDE cum am spus, să părăsească. ţara, estn 
îrscut peste Dunărea împr 

  

    a.
 

e 
al
u 
e
 sună cu alţi Romîni, şi a-
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junşi la Sempli este pus îr libertate. 

Ajuns la Semlin, Bălcescu îşi pune an pîna să îne 

caupă o nouă campanie: Bălcescu anume erau convins 

că în interesul nostru, al Munteniei şi Moldovei: p 

atunci, ara ca să ne unim cu Ungurii, să Taucemn cu 

dînşii acţiune comună în timpul :evolutiunei dela 

1848, pentru ca să ne putem cpune Slavilor şi cu. 

modul acesta să fim ca un fel de zid între Ruşi şi 

Serbi. Astfel Bălcescu, ajuns în Transilvania, 

caută prin toate mijloacele să-şi puă în aplicare 

ideile lui, să-şi găsească partizani; se adresea- 

ză Ungurizor, căpeteniilor lor,iui Coguth după ce 

vorbeşts cu Zâncu, Axente cu îcţi iniţiatorii re- 

voluţiunei de la 1848, ea să aîungă la o înţele- 

împreună să gsre între Unguri şi Romîni pentru ca 

formeze o armată puternică cu care să se poakă opu 

ne puterei ruseşti. lucă ce scria Bălcescu de lu 

Debrețin lui Ion Ghica. Secrisoursu, foarte îintera- 

santă este publicată de Ton Ghica în cartea "Amin- 

    

  

 



tiri de pribegie” 3 lunie 1849: 

"aici am elemente mari între Romîni. De aş 
avea puşti multe şi un bun general romîn, aş 

pute o armată de cel puţin 30000 oameni pa pi- 
cicara." 

Pentru reulizarea acestei idei, Bălcescu a călăto 

rit prin Transilvania avîna să se lupte cu multe 

greutăţi Intro altă scrisoare către Ion Ghica în 

care deziluzionat povesteşte la început geapre 

cruzimile întîmplate în luptele dintre Unguri şi 

Romîni, în scrisoarea din 6 Lunie, Bălcescu zice: 

” Dezamăgit, deziluzionat , Aceasta m'a mâhnit, m'a iisparut! Sînt într'o poziţiune echivocă 
iubess pe Romîni şi mi-ar părea rău să se sti 

DD . - Î” 3. - e Bigur rolui lui Bălcescu era foarte curios! ds 

o parte Romînii şii Ungurii cari se înfierase în 

luptă; pe de altă parte e1 cure ținea să vadă a- 
ceste două popoare inamice împăcate şi împreună a- 
june înd ideaiul pe care-l urmărea sl. ţa urmări = 

vea âcestei chimere, Bălcescu parcurîna Transi l- 

“Ania, a căutat în toatţe părţile miiloace de'a so:  
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reuliza. In cele din urnă văzînd cum merg lucru- 

rile în urmă bătăliei. sîngeroass date între Romîni 

şi Unguri, văăzîna că Ruşii întră în Transilvania 

bine înţeles că nu mai i-a rămas speranţa să--gi a». 

jungă ţinta, Pirăseşte Transi l:ania şi se îndreap 

tă spre apus luînd drumul lung al pribegirii. Pe 

ia sfîrşitul anului 1819 ajunge la Piris. Aici își 

continuă stuaiile intrerupte cît-va timp din cauz 

sveonimenteior de ia 1848 începuie însă din timpui 

cît petrecuse deja în străinătate între 184648 

continuă opera sa capitală: Istoria lui Mihai Vi- 

teazul. Adună iarăşi material din toate părţile şi 

la 1851 începe redactarea definitivă a acestei ” 

scrieri. Deja din 1847 redactuse cîts-va capitole 

aşa un capitol aspră lui Răsvan a fost publicat 

chiar În Magazinut Istoric dar. l'a modificat pe 

urmă încorporiudu-l în opera îrt reapă. Puten spune 

deci că pălcescu urmărea de tînăr opera aceasta 

dar nu a început redactarea definitivă decît în
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1851, Dar deja sănătat oa lui Bălcescu începuse să 

se resimţă de nizariiie pe care avusese să le înâu 

re În pribegiile şi călătoriile lui în străinăta- 

te şi ohiar da sfîrşitul anului 1851 se vede silit 

în urma sfaturilor doctori lor să părăseuscă Pari= 

sui, să seretreagă în împrejurimile 3ii la Ville 

"“d'turay întorsîndu-se numai din cînă în cînd la 

Paris aşa la 1852 în geci!aă, ia parte la un ban- 

chat dat în amintirea evenimentelor întîmplate la 

3 / 15 Mai 1848 dar în acelaş an este silit să sc 

Sehimbe locuinţa lui de la Viile aq: Avray în sudul 

Franţei În insule le Hysres unde sra,climatui mai 

âulcă necesar sănătăţii lui; puţin după aceia pă- 

răseşte şi Pranţa şi se îndreaptă spre italia. Dar 

înnainte de'a veni în Italia, vrepăzînău- -şi poate 
sfîrgitul, coprins de or de vară, vine la Constan 

tinopole au sreranţa ca Domnul i va satisface. a= 

ceastă cerere: vine chiar ptnă la Galaţi cu  aceas 

tă peranţă; dar întraraa în vară i fu interzisă 
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şi fu siiit să ss îndragte spre italia. în 0ctom= 

bre 1852 ajunge la Neapole; în curînd pleacă la 

Palermo unde stă numai cîte-va săptămîni şi moara 

de ftizie. 

Asupra datei morţei lui Bălcescu s'au exprimat 

pare-cari îndoeli în privinţa zilei morţei lui. 

De Ja Odobescu se puhe ca dată a morţei iui ziua 

de 28 Noombre stil nou adică 16 Hoembre stil vechi 

şi în toate părţile veţi găsi data de 16 Noembre 

pentru moartea lui Bălcescu, Si lucru curios este 

că chiar aceia cari erau în stare să ştie mai bine 

lucrul acesta cum oră Alexandri, Cogă Iniceanu şi 

alţii totmai aceştia nu ştiu data preciză aşa de 

exemplu În Romănia Literară de la 1855 ni se spune 

că Bălcescu a marit la 15 Yoembrai în jurnalul " 

La voix da Roumanie" Marsi 1 ia2 spune că Bălcescu 

a murit la 30 Moembrs De unde 2 luat indicaţiune 

aceasta nu ştiu şi se poate pune la îndoială pre= 

ciziunea ei. Data de „28 Noembre , nu se poate. admite
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şi iacă pentru ce: în timpul din urmă s'a tipărit 

testamentul lui. Bălcescu - testamentul acesta ră- 

măsese la ctelierui ospătăriei "Trinacria" din Pa- 

lermo . Pentru a se lua testamentul lui Bălcescu 

şi scrierile rămase de la s1 guvernul a trimes la 

Palermo pe Di. Niculae Ionescu care a readus test 

mentul. Testumentul a rămas printre hîrtiele minis 

terului instrucţiune; publice apoi au fost trecute 

Academiei care l'a publicat la 1894 în Ateneul 

Romîn. Din textul testamentului se vede în ce sără 
cie a muritBălcescu. Dar din textament rezulţă 

că Bălcescu l'a iscăliţ în 29 Noembre prin urma-— 
rs nu putea în consecinţă să fi murit în 28! şi 
mai sînt iscăliţi în testament şi cîţi-va martori 

Prin urmare admiţîna chiar că Bălcescu să fi muri 
în ziua redactării testamentului nu trebuie să ne 
oprim la data de 16/28 Noembrs zi trebuie să adni- 
tem data de 17 său poate 18 Noembre. | 
Prin urmare vedeţi Si aici o dată care trebueşte  
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controlată. Vedeţi prin urmare cu cîtă îndoială 

trebuie să primim datele cara se rspet în manuale= 

le noastre de literatură... | 

De la Bălcescu ne-a rămas relativ multe scrieri 

multe articole publicate în Magazinul Istoric: dup 

aceea cîta-va monografii! cum este monografia publi | 

cată la Paris la 1850 şi intitulată: “Chestiuni e- 

conomice despre principatele romîneşti! o brogură. 

asupra Puterei Armate" eats un articol publicat 

întîi în Romănia literază şi mai tîrziu în Magazi- 

nul Istoric. După aceea este opera sa capitală: 

Istoria lui Mihai Viteazul", Asupra Cîntărei Rom.» 

nisi, atribuită lui Bălcescu pe nedrept, cum vom ș. 

vedea, na vom opri cînd vom studia pe Alecu fuso.- 

In afară ae aceste scrieri tipărite au rămas de ta 

Bălcescu manuscrise. Manuscrisele au f ost depuse 

în două rSnauri. 1a Academis o âqtă de Odobescu şi 

cîte-va îndicaţiun: asupra acestor manuscrise şi a 

pi 
coprinsului lor puteţi găsi în Analele Academiei
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seria întîi tom.X.; pe urmă actele de care amintea 

depuse de D1. Manârea dăruite la 1897 a] căror co= 

prins este expus în Anulele Academiei din 19 pag: 

165. Din peea ce a scris însă Bălcescu ne putem fa 

ce 0 idea limpede de ideile lui cari, dacă ar fi 

trăit, dssigur că n'ar fi făcut decît să sporească 

şi ar fi desvoitat mai departe ideile pe care le 

apărase încă gin tinereţea lui. Studind în special 

istoria lui Bălcescu idee generală reese care re- 

zumă modul cur a interpretat ei faptele şi care i 

servea lui de sfat şi de pilaă totaeodată pentru 

viitor pentru că voia ca o asemeneu idee să fie îm 
părtăşită şi de alţii şi să fie dusă la deplină în- 

dspiinire. Anume ; ideea principală a lui Bălcescu 

este că noi Romînii n'am jucat un rol important is 
toric decît atunci cind am avut o putere urmată ină 

bine organizată; prin urmare idealul nostru, dacă 
voim să ne înjehevăm într'o naţiune puternică şi s 
să ne inpunem altora, trebuie să fie ca să ne iîn- 
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teresăm de armată. Ideea aceasta l'a urmărit pe 
, 

Bălcescu 'totdeauna. Debutul în literatură şi 14 
  

făcut tocmai cu un articol asupra acestei chestiun 

anume cel d'întfi articoi scrise de el este. "Puta- 

rea armată u Romînilor" apărut în Foaia şt ienţifi= 

că şi literară cum şi. în "Propăşirea cin laşi la 

1844. Aceeaşi idee o regăsim bine exprimată întrto 

scrisoare din 1849 publicată în aminţiri din pri= 

begie a lui Ion Ghica unde spune iarăşi: că | 

-"Romînismul nu: se va putea desvolta şi scăpa. 

_atftea vrâjmaşi ce-l apasă pîncă când ambele 

“-principate" „Vor avea o armată puternică... 

“Acesta fiind punctul. de plecare al lui Bălcescu 

era natural ca al să- aleagă din istoria noastră 

tocmai pagina unde îi se părea lui că armata rom - 

nească a jucat un rol însemnat şi a lăsat .o urmă 

glorioasă. Ar fi putut:să aleagă spoca lui Stefan 

cel Mare dar această pagină a fost aleasă ae Bă1- 

cascu spocu lui Mihai Viteazul, şi atunci a înce. 

put să serie cu gîndul acesta cartea sa Istoria Ro 
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mâni lor sub Mihai vodă Viteazul”. - 

Să vă amintesc cîte-va indicaţiuni asupra tipă- 

rirei acestei opere pentru că asupra ei ne vom 9pr 

mai mu3t! 

Am spus deja că un capitoi detaşat sta tipărit 

în Magazinul istoric şi că redacţiunea definitivă 

a început-o Bălcescu în 1851 dar n'a putut-o ter- 

mina, Opera lui se termină cu carţea cincea şi chi 

chiar aceasta nu este tocmai completă: după planul 

pe care şi-l fixase mai trebuie să ocoprindă o a șa 

sea carte, Din aceasta nu ne a rămas nici notițe 

nici cel mai mic plan. Prin urmare opera lui prin 

cipală nu este terminată, Cît a trăit ei nu a vă- 

zut tiparul decît fragmentele apărute în Magazinul 

istoric, In 1855 a fost publicaţ fragmente în Rom' 

nia literară de Alexanâri , Cogă ni ceanu atc. 

Manuscrisul a fost studiat mai tîrziu de către 0- 

dobescu care a “început să publice părţi din el; în 
troducerea în Revista Romînă; n'a: putut să cost i- 

  | 

  
n
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nue Odobescu atunci s'a hotărît să se publice în 

volum separut şi dorinţa aceasta s'a îndeplinit, 

Astă-zi istoria lui Bălcescu a apărut sub îngrij î- 

rea lui Odobescu, în două ediţiuni. 

VĂ spuneam care era punctul de piecare ai lui 

Bălcescu şi cu ce tendinţe a început să studieze 

epoca acesa care i se părea lui mai interesantă adi 

care a făcut aubiectul scrierei sale principale. 

Singur, cHiar în cartea I, intitulată "Libertatea 

Naţională" arată pentru ce anume s'a fixat asupra 

epocsi lui Miahi Viteazul: 

Dsschid sînta carte unde se află închisă glo- 
ria Romîniei, ca să pun înnaintea ochilor fii- 
lor ei cîte-va pagina din viaţa er tică a părin 
ților lor. Voi arăta acele lupta uriaşe mentru 
libertate şi unitate naţională, cu care Românii 
sub povaţa celui mai-vestit şi mai mare din voe 
vozii lor, încheiară:veacul ai XVI. Povestirea 
mea va coprinde numai ;8 ani 1593-1601, dară ant 
din istoria Românilor cei mai avuţi în fapte vi 
tejaşti, în exempie minunats ds jertiire către 
patrie. Timpuri de aducere aminte gloricasă! 
timpuri de credinţă şi de Jertfire! cînd părin- 
ţii noştrii, credincioşi sublimi, îngenuchiau p 
pe: cîmpul bătăliilor, carînd de la Dumnezeul ar 

matelor laurii biruinţii sau cununa martirilor), 

Lit. 19
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şi astfel îmbărbătaţi, ei năvăleau unul împro= 
tiva a zece prin mi i locui vrăjmaşilor, şi: Dum= nszeu 1s da biruinţa, căci ele sprijinitorul priciniilor drepte, căci el a lăsat libertatea pentru popoare şi cei ce se luptă pentru -liber- tate, se luptă pentra Dumnezeu ! , Moştenitori a drepturilor pentru păstrarea cărora părinvia noştrii s'au luptat atîta în veacurile trecute, fie ca aducerea aminte a ace lor timpuri eroice să deştepte în noi s imţămîn- „tul datoriei ce aven d'a păatra şi a'a mări Pentru viitorime această prețioasă moştenire! 

Astfel începe cartea iuj Bălcescu. 
upă o întroducera privitoare la sturea ţării ne 
nt roduce fin scsnă pe sroul principal Mihai Viteazu 
Vom vedea cum 1lt'u privit Bălcescu pe Mihai Viteazu 
să vedem întîi cum î1 întroduce în cartea lui, . 
în secţiunea TIL cartea 1: 

In acal timp e chin şi de: jale strălucea peate 0]t, în Craiova, un bărbat ales, vestit Şi lăudat prir Trumssţea trupului său, prin virtuţiile lui mari şi felurite, prin credinţa sa către Dumnezeu, dragostea cătrs patrie, în- găduiala către semeni, omenia către cei mai de Jos, dreptatea către toţi ae o potrivă, prin Sinceritatea, statornicia Şi dărnicia ce împo- dobeau mu it lăudatul său curacter. Acesta era Mihai banul Craiovei o... . 

câ astfel privit, Mihai Viteazul să 

  

  
A 
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apară în ochii: autorului ca un om extraordinar, ca 

un erou în adevăr de posme spice şi tocmai astfel 

ni-l] prezintă în luptela sale pe Mihai Viteazul 

“aşa de exemplu să cităm ur pasagiu din descriarea ai 

bătăliei de la Călugăreni, unde na spune că tomi- pu, 

“ni începuse puţin 8 slăbi, a da îndărăt înnaintea. 

Purcilor şi că Mihai Viteazul atunci se asvîrlă ta 

  

fruntea armatai pantru a sa opuns Gduşmanului. Iacă 

cum re descrie Bălcescu această apariţiune a lui 

Mihai Vitsazul în fruntea oştirai sale: 

Ridie?înd oc hii către cer, mărinimosul domn 

chiamă în ajutor protecţia mîntuitoare a zeu" 

lui armatelor, smulge o secure ostăşeaacă de 

ia un soidat, se aruncă în coloana vrăjmaşă : 

ce-l ameninţa mai de aproape, doboară poa. toţi 

ce se încsarcă a-i sta împotrivă, ajunge pe 

caraiman paşa, ti sboară capul, isbeşte şi pe 

alte capete din vrăjmaşi şi, făcînd minuni de 

vitejie, sa întoarce la ai săi plin de trofee 
şi fără as a fi rănit. 

Descrisri de asemenea natură găsim în: epopsile 

clasice şi în epopeile franceze din evul msâiu, 

Astă-zi Mihai Viteazul nu mai este privit aşa cum 

î1 vedea Bălcescu Şi contimporanii lui; în urma --
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cercstări lor mai noi, în special ale Domnului Lor= 
ga, nu mai încape îndoială că Mihai Viteazul n'a 
fost un om cu calități aşa ds extraordinare după 
cum şi-i închipuia Bălcescu, A fost un viteaz, de 
sigur, un reprezentant demn al curagiului românesc 
de oştaan; dar a arătat incapacitate politică înda 
tă ce s'a lovit de intrăgi1e diplomaţiei. Mulţi di 
domnii noştrii dacă au căzut victimă a fost tocmai 
din lipsă as educaţiune politică pe care o vedem 
în apus şi pe care o găsea cine-va imediat ce tre= 
cea fruntariile Carpaţier. Mihai. Viteazul a că- 
zut din cauza intrigilor diplomaţiei austriace, 
Austriecii, că cei cari conduceau afacerile de pes 

teazul, cînâ a a uut
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nire planurile sala. După aceea Mihai Vitsazul a 

căzut şi victima temperamentului său şi tocmai aie 

se vede lipsa lui de diplomaţie: era un om impe= 

tuos, mînios, care Satr'un moment de supărare spu=. 

nea ce avea să facă sâu arăta ura lui contra ace= 

iora pa: cari poate ar zi trebuit să-i menajeze 

încît duşmanii profitau de toate aceste slăbiciuni 

ale viteazului român pantru ca în cele din urră 

să-l ducă ia catastrofa în care a căzut. Aşa încât 

dacă este vorba să vorbim de Mihai Viteazul ca om 

politic, ca diplomat, bine. înţales că roiui lui. 

este şters, slăbiciunile i es imediat în relia £ 

ca viteaz însă are părţile iui frumoase ps care 

_şi astă-zi grebuie să i le recunoaşte, Bălcescu 

însă a voit să-1 prezinte sub amînaouă punctate de. 

vedere ca un om cu desăvârşire extraordinar! în epo 

ca aceea şi greşelile lui politice a căutat să le 

„ Scuzeze aşa de exemplu' cînd vorbeşte de rolui pe 

“dare N a jucat Mirai "Viteazul faţă de ţărani; aupă



  

d aceea atitudinea pe cars a luat-o .e1 faţă de cei 

ain Transilvania asupra tutulor acestor fapte Bă 

cescu căută să treacă cît mai repede pentru că ve- 

dea că ele erau. ca o pată la gloria lui Mihai Vi= 

teazul. Astă=zi bine înţeles Mihai Viteazul nu-l 

"mai privim aşa cum ni-l înfăţişase Mălcescu. Băl- 
 ceseu însă este scuzubil căci era stăpănit de 1e- 

genda care se formase în jurul numelui lui Mihai 

Viteazul şi căre continua să trăiască de la începu 

tul secolului al XVIT; pa 1îngă legendă era şi ten 
„_dinţa la Bălcescu ca ju toţi contimporanii săi să 

se arate că şi nci am avut oameni mari, şi mai era 
încă tendinţa de a puna asemenea oameni ca o pil- 
dă pentru contimporani i scritorului care să ser- 
vească de încurajare pentru viitor. Prin urmare 
Bălcescu, inspirat de asemenea sentimente, a tre-. 
buit să scrie aşa în epoca în care a scris. Patrio 
tismal lui Bălcosc 

a 

u este scuzabil, patriotismul 
a făcut să vaaă lucrurtlg altfel ae cum erau, 

 



     
     

     
     

   

  

      

     
   

   
   

  

   

   
   

  

   
   

ta am văzut la Asachi, a Săulescu cari av căut 

cu intenţiune aă falsifice teste numai pentru ca 

să na măgulească susceptibilitatea noastră. patrie 

tică. Ri bine Băicsscu n'a procedat aşa, n'a văzu 

sste adevărat, iodnurt38 'cum le vedem astă-zi dar 

aceasta din cauză că istoria nu ajunsese 18 desvei 

  

tarea pe care 0 ars astă -zi Bălcescu a studiat pe. 

Mihai Viteazul mai ma 1t după cronici cari pentru 

- 

partea aceasta a istorie noastre nu pot servi mă 

pentru că în ele se amestecă şi legenda. Asttoi 

deci, cu toate că istoria lui Minai Viteazul a ini 

pă lcescu gin punctul de vedere istoric n' are astă: 

zi 0 valare mars, su toate aceasta ca 0 manifestar. 

re a spiritului care Gomnea ps la 1850 este foar 
23 a and 

interesantă chiar escenţiune făcîna de calitățile 

ei literare; ea rezunează + oata păreiie lui Bă1- 

n acelaş timp opera e 
cescu, şi este î 
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consacrat viaţa lui întreagă. 

„Aş mai cita cfte-va pasagii din cartea aceasta 

pentru că cu deosebire stilul este acela care a 

trecut-o la nemurire. Stilul lui Bălcescu pe lîngă 

acela al lui Heliade este cel mai frumos pe cars=l 

puten constata la scriitorii de pe la mijlocul se- 
colului trecutla Heliade însă se vede mai mult im- 
petuozitatea omului politic; stilul. lui este de 

mult$sori mai încurcat, prea nervos poate se vede 

mai mult omul combat iv; Bălcescu, cu toate că a ju 
cat un rol în politică, cu toate acestea stilul lu 
este cava mai liniştit, mai limpede, &şa cunoaşteţ 

' descrierea pe care A dat-o Bălcescu de exsmplu a 
_Jupra Călugăreni lor; de asemenea descrierea frumoa 

să asupru Ardealului nu. le citez pentru că le pu= 
teţi citi în or ce antologie. 

um în cele din urmă ctte- va Îscţiuni. 
| 

» avem de constatat o decpebire anume: 

S
I



    asa - 
am văzut în studiile de limbă, ae filologie, care 

au fost ideile care au preâomnit pînă la Aron Pum- 

nul am văzut că în general s'au repetat aceleaşi 

idei, le-au desvoltat puţin, dar în fond noutatea 

nu e aşa mare precum tretuia să ne uşteptăm. Incît 

pînă la 1860-70, făcîna excepţiune pentru Cigariu 

care a introdus o metodă nouă şi a stimulat gustul . 

pentru studiile de istoria limbei în tracuț, nu gă 

sim vre-o activitate cars să fi fost fecundă în 

urmările ei. Nu tot aşa pe terenul istoric, 

Bălcescu a continuat întru-ctt-va şcoala transi]- 

văneană dar a desvoltat-s: anume am văzut că Sine 

cai n'a ma scris istoria cum 0 scrisese cronicari 

„că el a căutat să reconstituiaacă trecutul cu a- 

jutorul document eor- Bi bine BE Lcescu merge mai 

departe decît Sincai: istoria lui e răzămată pe 

documente, pe cronicile care se tipăreau pe atune 

după acea pe n manuscrise. Prin urmare aceasta este 

î Tit e 20 .



A irită 

      “daţa un progrea. Mai este încă un progres în: modul 

"cum a înţeles Bălcescu să aleagă capitolele din is 
"toria noastră. 61 n'a făcut, ca Petru Maior de exem -- 

  

plu, n'a studiat epocu cea mai obscură :Bvul mediu 

_ Îînţelesese că mijloacele nu-i puteau permite ca 

"să scrie o operă istorucă aşa obscură; după acesu 

nu:vedea poate nici utilitutoea ei şi a ales mai 

  

„bine o altă epocă caracteristică, Dar n'u înşirat 

nunăi fupte, = defect pe cara-] are Sincai întru= 
cît-va, - Bălcescu â căutat să le pună în legătu-     

„ră or ce eveniment cu organi zaţiunea, instituţiuni 

le ţărilor noastra aşaam văzut 

  

rticolul pe cure ă     
  

     

1" am văzut asupra stării. muncitorilor; de asamânsa. Ii 
a studiat orgânizaţiunea noastră mi litară şi t ou= 
te, aceste studii nu eruu dectţ 0 pregătire pentru 

„overa aceasta Mihai Viteazuj. 

  

Cată prin urmare să 
arate importanţa instituţiunia Lor, viaţa noastră, .. .       
dar nu să înşire numai 

  

fapte făra sa stabilească 

    

legături între ele ci 

    
Arăta totdcodată şi furtele:: 

 



    

253 

care contribuise ji asemenea evenimente. Prin ur= 

maredin acest punct de vedere Bălcescu se apropie. 

-mai mult de şcoala istorică modo”nă şi faţă du 

Sincai arată mal mult progres decît Heliade, sau 

Aron Pumnul de exemplu. Aşa încît dacă luăm Ge com 

   

    

parăm filologia şi istoria pînă la 1850 de sigur 

că din punctul de vedere ul progresului avantagi = 

3.6 sînt pentru genul istoric. | 

Vom vedea că Bălcescu nu aste izolat în privinţa * 

aceasta că între 1840 şi 550 genul istoric a luat; - 

o desvolture mare 1q noi şi că Bălcescu nu este ds - 

cît un reprezentant al şcoalei interesante care | 

s'a format între 1840 şi 1850. | 

LECTIAVI. 

  

E m RD 9 Er art 0 m Et Do m sem aa Dei ar: UR cer 

Mă voi ocupa astă-zi de unul din camenii cei ma 

mai însemnați de la noi, însemnat atît ca scriitor 

cît şi ca om politic şi care cu spornica lui acti- 

vitate a umplut o jumătate de veac in istoria noa 

stră eontimporană, cu: 
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L COGÂLNISEANU 

in multe privinţe Cogălniceanu aparţine, cu deo 

sebire în partea din urmă a vieţei sale, mai mu 1t 

istoriei politice dectt istoriei literare., cu t oa 

te acestea meritele lui, influinţa pe care a exer= 

citat-o chiar pe terenul Hterar, ne dă dreptul să 
i consacrăm lecţiunea de astă- zi pentru că mulţi 
scriitori pe cari j vom stuaia mai departe nu-i 
vom putea înţelege bine, şi nu vom puteau bine a- 
precia activitatea lor înnainte de a fi cunoscut 
pe Mihail Cogălniceanu, 

Asupra vieţei lui avem din foricire date mai 
precise, nu pentru. că a trăit mai aproape de noi, 
căci :cunoaştem scriitori cari au marit acum 20-30 
de ani şi a căror viaţă cu toate acestea ne oste 
prea puţin cuvnoscută, “dar pentru că. Cogăiniceanu a avut - singur grija să ne vorbească ae al, să ne. dea cîte-va îndi caţ iuni asupra vieţei ui şi toe=! 

: Ec aaa E aa 2 
Ed,
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mai pentrupurt ea care altfel ar fi rămas esa mai 

obscură din viaţa lui 1650+60.Din diferite notițe 

pe care le a alăturat la ist opiseţe; după aceea 

a
 din indicaţiuni le pe care le-a dat singur În dis 

cursul pronunţat , 12 Academie în 1091 „CU cît s-va 

iuni 1 tanainte d de noartea îmi, put em reconstitui 

viaţa ui. mai cu seamă pe ia 1860, care este par= 

tea cea mai importantă din viaţa lui cînd atît din 

punctul de vedere literar cît şi din punctul ds ve 

dere politic, îşi manifestă toate ideile pe care 

avea să le pună în circulaţiune , 

Cogălniceanu,se naşte, după cum spune singur, 

la 6 septembre 1817 .Studii10 sale elsnent are ie fa 

ce în pensionul francez Lincourt din taşi. Na poe 

vesteşte singur viaa lui din şgoula franceză Line 

court ne arată seriozitatea cu care se ocupa el ca 

tînăr cu deosebire de literatură într'o carte apă- 

rută ia 1849 intitulată "Tiuziuni perdute”. Pe în 

 



    

   
    

   
   

     
    

    

      

     

    
    

î ză 9 parte din. viaţa îu i sentimentală din copilă- 

rie, na vorbeşte şi deapre pstrecerea lui la şcoal 

iacă ce spuna de sxemplu dipă ce aminteşte că:s' 8. 

| _mcupat cu descssbire de studiul limbilor, că cunoaş 

“e bine limba frunceză, germană în cele din urnă 

adaugă: 

  

"Da ari tmstîcă nu zic nimic, eram col de pe urmă... : 
a | . , 

Pasagini acesta ăsta interesant mai ales a 
arteu de la sfîrşit în'sa van vedea spiritul pe 

a
 

cara voa găsi în toată ope ra lui Cogă 1nâcoanu şi 
„supra căruia voma reveni. 

“ și ne pînă astăzi încă nu ştiu mici a ai dună nici. a. înmulţi, Aceasta mi-a stricat foar „te mult: căci tocmai adi iunea şi nwultipiica= tiunaa sînt foarts folositoare în ţara noastră | Fericit acslu carele ştie aduna şi înmulţi, fe ricit acela curele ştie ce însemnează semnele pie şi minus: un art de sujbă psntru dînsul „aste :. ca trei pentru alţii 

Pa 

ă
i
 

A
 
5
 

ste LE at ră foarte. frumoasă cura vedeţi, a mora- 
SoEt 10r noastre , acest spirit sat irte de a ltminte- 
releu £]. regăsim în 

  

„dcată.. cartea uceasta. 
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După ce-şi teemină studiile în perisionul Lincourt | 

este trimis în străinătate şi nu ce Pumi lia lă a: 

tt cît prin îngrijirea lui Mihail Sturdza anume: 

mătușa lui M. Sturdza avea o deosebită simpatie 

pentru Mihail Cogălniceanu; la moartea ei a rugat 

pe Mihuii Sturdza să îngrijească ce viitorul aces=. 

tui tînăr şi cînd îa 1834 M. Sturaza ajunge domn 

89 îngrijește de zi iturile pe care îi le dăaese mă- 

tuşa lui şi împreună cu fii lui Dimitrie şi arigo- 

re îi trimite pe, 11. Cogălnic zeanu în străinătate în 

tîi în Pruna ia luneville în casa abatelui Tmorms 

unde şi-a făcut “educuțiunea pînă ia vîrsta de 20: 

ani. Dar Mihail Cogălniceanu fu silit să părăseas-. 

că Franța şi faptul. acesta are o deossbită impor= | 

tanţă În activitatea lu: şi în tat restul vieţei 

sale anime: consul, rusesc gin laşi nu privea cu. 

ocni huni tr imât srea Tineri 07 moldoveni în. Franţa 

s
 

„smaa. ca tineri aceştia înt orcân du- ss în tară vor
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aiuce idei r ăsvrătitoare; de aceea consulul rusesc 

inpune lui Mihail Sturdza ca numai de cît să dis= 

pună ca cei doi copii ai săi împreună cu Mihail 

Cogălniceanu să părăsească Franţa şi să fse trimeş 

într'o ţară mai pacinică ceea ce stu şi făcut şi 

atît Cogălniceanu cît şi cei doi fii ai Domnitoru- 

lui fură trimişi la Berlin. La Berlin soseşte Co- 

călniceanu la sfîrşituluianului 1835. Aici urmă 

cursurile universitarestuaiă istoria cu vestitul 

istoric Rancke cursuri de drept cu Gans şi în ace- 

Jay timp leagă legături importanta cu învăţaţi şi 
scriitori din Prusiu. singur ne spune cum Humbola 

4 avut 0 aeosebită simpuţie pentru el; de usemenea 

cum a legat relaţiuni -cu romanicerul celebru atun= 
cea Viilibald Alexis. Aceste relaţiuni ale 1ui Co- 

"8“kniceanu uu avut o influinţă decizivă în act: vi 

tateu lui pentru că tînăruj moldovean a avut oca= 
iunea să cunoască bine aspiraţiuni 1e Germani lor 

cin vremea. acesa şi: în acelaş timp să vacă ce ar
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putea folosi unui romin şi în general țării noag= 

tre de ia ceeu ce domina ca idee în apus. Aşu în= 

cît Minai;1l Cpgăinicea nu ajunge în scurt timp să 

leg relaviuni importante şi fina în acelaş timp 

o figură simpatică fiind un obiect de curiozitate 

prin chiar faptul că era moldovean sra calificat 
pi 

în uneia cercuri "Der schwarze Grioeche" "recul ne 

gricios", în sfîrşit Mihail Cogălniceunu graţie 

chipului cum a stuiut să profita de petrecerea lui 

la Berlin; graţie legăturilor pe care le-a con- 

tractat acolo, ajunge să se ocupe serios şi să-şi 

cro iască pentru viitor întreuga activitate pe ca= 

rs avea să 0 urmeza. | | 

Deja cînd era la Berlin la 1836, văzînd întere- 

sul care se dădea în Germania pentru studiul isto- 

riei şi cunoscînă pe de altă purte cît de ignoranţ 

sram noi În privinţa trecutului nostru; cît de îi- 

gnoranţi erau chiar străinii asupra istoriei prin- 

cipatelor, sa hotărt să dea o istorie & Români lor
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În limba franceză. Innainte însă de a termina a- 

ceastă lucrare; după îndemnul lui Humbo1d, se. ho- 

tărî să cominice străinătăţii cefte-va notițe asu= 
pra tbiteraturei noastre de aceea redactează un 

scurt articol publicat în "Magazin fur Litteratur" 

a lui lehmann care a'apărut în Tanuarie 1837. Cu. 

„rînd după aceea apare istoria ţărilo: noastre:"ilig 
“toire de la Valachien. Este o lucrare meritorie 
pentru epocu aceea. Cogăniceanu voia să îmbrăţişe= 
ze toată istoria noastră şi într'o scrisoare pe 
cars 0. scria lui Asachi la 1837 cere informaţiuni 
pentru Regu lamentu] organic, Prin urmare voia să 
ducă istoria ţărilor romîna pînă în epoca cînd tră 
ia e1,. Volume: 

trece în revistă epocele istorie: noastre pînă. la - 
t anarioţi sfîrşeşte cu o schiţare a domniei. aces= 
tera, descrie moravurile lor, starea noastră cul-
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turală şi în general secolul al XvtIta. 

lucrarea este făcută cu destulă erudiţiune pentru 

vremea aceea; sînt citate 75 de opere între tare 

manuscrise externe, cronci româna . 

In afară de Istoria Românilor M. Cogălniceanu în 

acelaş an, tot la Berlin, tot în Limba franceză 

publică un mic studiu linguistic asupra Tiganilor 

moravurile lor, intitulat: "Esquisse s ur les Tsi= 

gains". Este o lucrare care a fost apreţiată fabo= 

rabil de mut 3 dar. de specialişti a fost tratată 

caun simplu. amuzament ; ca 0 lucrare lipsită de s8e= 

riozitate. In or ce caz şi lucrarea aceasta arată 

năzuinţele tînărului Moidovean să se ocupe cu lu= 

cruri cari puţin interesau pe compatrioţii lui: 

- Mihail Cogălniceanu petrece la Berlin pînă 1a 

1838. Petrecerea aceasta a fost foarte importantă 

“pentru el şi singur recunoaşte bine «faceri 16 pe . 

care le datora culturei germane în special în cu-
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vîntarea ps care am amintit-o deja ţinută la Aca- 

demie. Revenind cu plăcere asupra timpului pe ca- 

re-l petrecuse ia Berlin se exprimă în modul urmă= 

tor arăt îndu-şi recunoştinţa pentru Universităţi- 

le din Berlin în special şi pentru cei care i des- 

chisese calea nouă : 

"Universităţii din Berlin, a acua mea mană 
Universităţii Prederica Wi he lma. . .sxemplului 
ce mi-ai dat, amorul pentru patria germană şi 
Pe care l-am găsit în toate păturile societă- 
vii germane, fie nobilime, fie burghezie, da- toresc eu amorul pentru patria romînă şi spi- ritul liberal care m'a însufleţit în toate ac- tsle vieţei mele." 

Cu deosebire în activitatea lui politică Cogălni- 

csânu s'a folosit de cele învăţate la Berlin şi 
cînd pleacă ae acolo singur ne spune că: 

”__M'am întors în ţară la 1838 cu angajamentul 
se baza deain ţara mea o monarhie întemeiată mocratice, luer z nt robăei Tiganilo > nd la desfinţărea 

ra» La procl a egalităţii de 
drepturi şi îndato P amarea egalităţii 

întregei naţiuni r 
ŞI10r şi la deplin 

riri pentru t pate calsele :0 
omâne , la emanciparea clăca- 
a ilor înpruprietărire
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Cu deosebire o reformă importantă în istoria 

-oastră pe care v'om aminti-o imediat anume : îm- 

proprietărirea ţăranilor întîmplată la 1864_raţie 

stăruinţei lui Cogălniceanu, aste datorită infiuin 

„ței culturei germane asupra scriitorului mo ldovean 

Un eveniment de naturaaceasta se întîmplase în 

Prusia la 1811 şi ideile care circulase atunci, du 

pă ce bine-facerile care au rezultat de această re 

formă putuse să fie foarte bine cunoscute da Co- 

gălniceanu şi când a plecat din Begin a plecat 

cu progrumul fixat pentru ceea ce avsa să facă a-. 

proape 30 de ani mai tîrziu. 

Intors în ţară, Mihail Cogălniceanu, cu toate 

că avea programul lui politic fixat, se dedă mai 

ma]t literatureil, Este însărcinat chiar curîna du= 

pă acea. cu redactarea unui juraal. In timpul ă- 

cestanrenumele . lui Asachi atrăgea pe Cogăiniceanu 

şi Albina Romînească fiind singurul jurna). moldo= 

“ean mai cunoscut, Cogălniceanu între printre cola
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boratorii acestui jurnal făcindu-şi debutul lite- 

rar în suplimentui acelui jurnal intitulat: “Alau- 

ta Romînească" . In acest burnal a deputat în lite- 

ratura românească prin cîţe-va sraduceri aia. limba 

cermană şi scurt 6 articole asupra istoriei, 

Inceputu: ile acestea nu sînt iscăli te. cu numele 

lui găsim sau simplu: "L.M" sau Cr. MN. Numai 

încape îndoială că aceste traduceri, după Schi1- 

ler sînt ale lui Mihail Cogălniceanu. Vom găsi con 

firmarea faptului acestuia imediat cînd vom aminti 

activitatea lui la 1840, cînd iscăleşte iarăşi do- 

uă opere sub inițialele "LM, însă pe de altă par 

te găsim conf irmurea că el este în adevăr cel care: 

folosea acele inițiale, 

După aceste mici începuturi în literatură romi= 

nă, |pînă acum scrisese literatură străină în lim 
ba germană, franceză] , începe redactarea unui jur= 

nal important pe vremea lui nu atît din punctul de 

vedere literar cît din punctul de veâere cultural:
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"Foaia sătească" care apare de la 1839-1851 însă 

Cogălniceanu n'a ţinut decît cît-vu c imp redacţiun | 

hea să. Este important. jurnalul, acesta pentru că 

este un fel de jurnal care se adresa poporului:. 

sînt fel de fel de sfaturi pentru viaţa practică, 

literatură, putem zice absolut de loc şi Cogălnice 

  

nu nu şi-a publicat scrierile sale literare pe aice 

| După 1839 Mihai. Cogălniceanu întreprinde pla= 

nuri literare mai „vaste; găseşte în acelaş. timp a. 

sociaţi în cîţi-va din; oamenii. din Moldova care. 

se manifestase deja şi încejuse să publice pe ts- 

renul literaturei anume. găseştepe, Costache Hagruţi 

şi pe Vasile Alexanari, impreună. cu ei publică 1a 

1840 Dacia ziterară.. Este una din. cele mai iimpor=.. 

tante reviste pe care avem. de. înregistrat în „Zite-. 

ratura noastră pînă la, „1959: Numamai că. ac919 gă-... 

sim cele arîntîi seriegi:aac Iu Y. Alexanări ,Ne- 

gruţi, dar în acelaş timp găsim şi articole impor- .
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tante, capitale din activitatea atît istorică cît 

şi literară a lui Cogălniceanu. Cînd ne.von ocupa 

de părerile lui literare în special, vom avea de. 

amintit cfte-va pasapii din articolele pe care le 

scria la 1840 în Dacia Literură, 

în afară ae aceasta, în acelaş an, pe lîngă că pu= 

blică această revistă literară, i se încrediriţează 

lui Cogălniceanu şi direcţiunea teatrului romînesce 

şi ia această direcţi une este asociat cu Alexanâri 

şi Costache Negruţi. Vi-aduceţi aminte deja in 

anul trecut din cele ce: spuneamasupra, începutului 

teatrului romînesc, moldovenesc în special sub A- 

sachi; V'am arătat care era spiritul care domina 

aceste începuturi săruce şi cum în cele din urnă 
Asachi n'a reuşit să facă din teatrul romnesc c8= 
ea ce credea că va ajunge să îndeplinească. 

La 1840, cînd teatrul gJunge în mîinile lui Co= 
gălniceanu, Alexanâri şi Negruţi direcţiunea se 
schimbă cu desăvîrşire. Este un alt spirit care
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domneşte în spscial un spirit mai naţional care în- 

cepe a dormi în literatura âramatică, Nu insistăm 

mt asupra acestui fapt, cînăâ vom studia pe Ale= 

xanâri. vom reveni asupra acestei schimbări de.di-. 

recţiuni a teutrului nostru la 1840. Voesc numi. 

să amintesc aici că Cogălniceanu nunumai oficial 

ca să zicem aşa, ca simplu director a colaborat ia 

reforma teatrului nostru la 1840 dar că el singur 

a început. să localizeze şi să traducă piese tea- 

urale , uşoare, după gustui timpului precum â lu= 

crat şi Vasile Alexanări, Anume : în "Repertoriul 

teatrului de la Iaşi” un fel ae mică colegt,iune de 

piese dramatice care a început a se tipari chiar 

de la 1840 aupă ce teatrul a ajuns în mînă acestor 

trei scriitori moldoveni, găsim la namerele 5 şi 6 

două piese uşoare intitulate una: "Dovă femei în 

potrivu unui bărnat" şi alta: “Orbul fericit " A- 

ceste piese sînt iscălite iarăşi "LN." Di, Bog- 

aan Duică mi-a atrâs atențiunea asupră. lor pentzu 

Tit „22.
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că nu credeam să fis ale lui Cogălniceanu de care 

ce Cogălniceanu nu le a amintit precum n'a amintit 

nici despre Iluziuni Perdute încît mă îndoiam dacă 

în adevăr ela uar fi ale lui Cogălniceanu.Cu toate 

acest sa nu mai încape îndoială că e1 este acela ca 

re a tradus şi localizut aceste două mici piese 

Anume: într'un calendar tipărit la 1844 se dă o mi 

că listă de cărţile apărute cum se zicou pe atunci 

În "cantura" sau editura "Poaiei săt eanului" Intre 

aceste cărţi seînt amintite şi piesele aceste dovă 
însă sub iniţialeie M.K. dar se ştie bine că Cogăl 

niceanu a iscălit multe articole din Dacia Lite-— 

rară şi din alte reviste sub aceste iniţiale numai 
încape îndoiala că el este acala care în adevăr a 

localizat acele acuă piese, 

La 184] tipăreşte încă scrierea sa intitulată 4 , 'Tiuziuni piardute", Yom vadea care esta coprinsul 

acestei cirţi deju atinsă în “reucăt şi trecem mai 
departe cu schi: „ărba ăctivității duj Cugălniceanu.
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La 1841 începe să atrugă uteniunea Moldoveni lor 

pentru cercetări le sale istorica... In străinăta- 

te publicuseam văzut istoria Romtnilor; de astă 

dată cată să deştepte la moi în ţară gustul pen- 

tru ocupaţiunile istorice. Mipăreşte o revistă ia- 

răşi foarte importantă, tot atît de importantă a- 

proape ca şi Dacia Literară anume Arhiva romîneas- 

că care apare în două volume „Volumul întîi comp l8t 

la 1841 al doilsa după o întrerupere de 4 ani la 

1845. Volumui întti coprinde ps lîngă unele art ico 

le iscălite de Cogălniceaânu asupra lui sincai etc 

şi mici scene din istoria noastră; coprinde reper” 

torii bâgata d€ aocumenta şi hrisoave. Era prin 

urmare o colecţiune ca aceea pe care a dat-o Băl- 

cescu şi Laurian mai tîrziu în Magazinul istorice 

Volumul el doilea ain aceeaşi publicaţiune coprin= 

de acelaş lucru: +0t documente care pot fi şi astă 

zi utilizate cu profit de un istorice 

Iu 1843 Cogălniceanu este însărcinat cu funcțiunea
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de profesor lu Academia sau Liceul âin Iaşi. Impre 

ună cu Ghicu îşi încep lecţiunile lor însă timpul 

în care trăiau a: nu era timpul liberalismului; du 

pă aceea multe idei revoluţionare frămîntau capul 

tinerilor însărcinaţi cu predarea acestor cursuri 

Cogălniceanu deschide cursul său la 24 Noembre 
1843 şi şi-1 deschiae cu o lecţiune privitoare la 

istoria Romîniior, acesta era obiectul pe care vo- 

ia să-] predea. Este importantă lec:iuneu aceasta 

de deschidere, a publicat-o singur mai tîrziu în 
Jurnalul Propăşirea .Este interesantăpnetru că pu= 
tem cunoaşte bine activitatea lui Cogălniceanu şi 
vederile lui istorice dintre 1840-50.Acolo cu deo- 
sebire îşi face ca un fel de profesiune ae creqi+- 
ță ci istoric, 

Se citeuză mu 

e-vu pasurii pe carele cunoaşteţi: unde 
„aorbeşte anume ds importanț» istoriei naţionale.
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arată că pe Romîni tot aşa de bine poate să-i in» 

tereseze şi mai mult poate paginile istorie lui 

cum l'ar putea interesa-paginile strălucite ale 

istorei Grecilor, întrucît un Romîn şi-ar asimila 

mai multefaptele ănui Alexandru cel mare cînd aven 

şi noi eroi ca Stefan cel Mare, Mihai Viteazul? 

Dar un punct asupra căruia voi să vă atrag at en“ 

țiunea şi care este clar exprimat în discursul de 

la 1843 este acela privitor la modul cumpătat, 

puţin -fanatic, cum a înţeles Cogălniceanu patriotis 

mu] în deosebire âe mulţi scriitori din epoca lui: 

anume: era În Moldova pe atunci Laurian de. exemplu 

care a scris o istorie a Românilor dar nu 0 Începe 

cu colonizaţiunea Daciei cel puţin cum se, credsa 

pe atuncea ci cu Romlus şi Remus; prin. urmare par 

tru Laur iun şi acei cari erau din şcoala lui isto- 

'ria Romînilor trebuie să înceapă cu istoria Roma 

nilor. Ei bine Mihail Cogălniceanu se exprimă cute 

goric în contra acestei âirecțiuni istorice şi în
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special asupra modului azgestuia Ge a ne măguli pa- 

triotismul căutînd totaâeauna a aduce aminte de Ro= 
mani, de ce-au făcut ei, pentu ca să ştim ce să fa 

cem noi  Romînii: Intrt'un pasagiu spune: 

" De gsuba ne Jăuăm cu titiui de Roman; da= că ne-am trage chiar din Ercule dacă sîntem mişei mişei rămînem „." 

Este o idee care nu este originală, în sfîrşit, da 
ne-arată foarte bine cum Cogălniceanu a fost mai 
cumpitat , mai moderaţ şi nu s'a lăsat să fie răpit 

de ideile aominante air timpu lsău. 
După un curs de câte-va luni la Academia din 

Iaşi Cogălniceanu este silit să părăsească funcţiu 
nea lui de profesor; chiar de lg deschiderea cursu 

acea cuvântare, Cogăiniceanu & putut continua su- Pravegheat însă de aceia care se îngrijau de păs- trarea stărei noastre şi obiceini lor vechi. de amor 
ţire în care trăiam Pă la 1648. Mihail Sturdza
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în cele Gin urmă, cedînă insistențelor consulului 

rusesc şi al altor interesaţi în această muterie 

inpune lui Mihail Cogălniceanu să se retragă şi în 

adevăr este silit să-şi drăsească postul acesta du 

pă ce făcuse cursul de istorie a Românilor până ia 

întemeierea principate ior. 

Cogă1niceanu îşi continuă însă îmiainte activi” 

tatea lui şi un an mai tîrziu la l544 tipăreşte a 

nouă revistă, | Si pe vremea aceea revistele a; 

veau un trai prea scurt dar altele erau motivele 

care provocau încetarea apariţiunei revistei, era 

censurăa anume care interzicea apariţiunea unui Jur 

nal de îndată ce scriitori care colaborau la ea e- 

rau prea liberali şi-şi exprimau prea ciar vederii 

e dor considerate de multe ori revoluţionare. A- 

ceiaş lucru se înt împlă cu Dacia Literară după ce 

a apărut un an a fost auprimată din ordinul. guvere 

nului. Propăşirea" apare lâ 1044 însă nici aan'a 

. j , a , 

re o soartă mai îndelungată apare numai cîte-va unu
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mere şi dispare. Dar chiar de la numărul întîi s'a 

petrecut cu dînsa un lucru curios anume: apăruse 

sub titlul "Propăşirea, foaie Şi enyitică şi lite- 

rară" dar “"Propăşirea"” a părut un termen prea revo 

luţionarcare arăta ţinta spre un iaeal nou fe acee 
u i sta impus lui Cogălniceanu. şi lui Negruzzi , A- 

lexunăr i care colaborau la această revistă să se 
steurgă titlul "Propăşirea" şi să i se luse numai 
sub titlul "Foaie şţientifică şi literară” ceea ce 
şi avu loc şi cele cîte-va numere următoare din a- 
ceastă revistă au apărut sub acel titlu. "Poaie 
stien“ifică şi literară» stergîndu.se "Propăşireat 

La 1845 Cogălniceanu pe lîngă altele începe a p 
publica şi calendare. Bine înţeles că astă-zi cine 
publică calendare nu arată tocmai multă ser iozita- 
te pentru că genul acesta s'a discreditaț dar pe 
vremea aceea nu erau lucruri le aşa: un calendar er 
9 ocupâţiune care putea fi foarte serioasă Şi pe 
atunci, cîna literatură n se făcea, în unele ca=
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calendar se putea pubâica fel de fel de lucruri 

în calendare vedem numele lui Adexanâri , al lui C. 

Nepgruţi sl lui Cogălniceani e igurâne în aceste ca= 

lendare publicau din operile lor pentru cu să atra 

gă gustul pentru Literatura romînească şi le publi 

cau într*o rubrică care astă-zi pare curioasă anu- 

me "Magazin de petrecere“, aşa fie care calendar 

avea un magazin de petrecere *ân care erau grămăai 

te articole de natură uşoară, seriocasă, articole 

Ge istorie chiar dar toute scrise interesant şi 

cu tendinţa de a măr i gustul pentru literatura na- 

țională, 

In acelaş an: 1845 Cogălniceanu tipăreşte un 

fe] de lucrare pregătitoare pentr: una mai împor= 

tantă pe care o pregătea de mulţi ani şi care avea 

să apară ceva mai tîrziu anume extrage Gin croni= 

cile noastre şi din manuscrise cîte-vz pasapii în 

care cronicarii vorbeac şi despre unele evenimente 

a 

întîmpiate în afară din ţara noastră și chiar uns- 

22
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ie evsninente de la noi în legătură cu evenimentele 

Gin străinătate. Intenţiunea lui Cogălniceanu sra 

anume să arate străini lor cum că şi la noi s'a scri 

isvoare istorice importante care ar meritq să fie 

cercetate şi cunoscute de străini. De aceeu ia aces 

te fragmente din cronicarii noştrii şi le traduce 

în franţuzeşte publicîndu-le la laşi la 1845 „sub 
titlul: "Pragments tirres des chroniques molăaves 
et valaques", lucrare foarte utilă mai mult pentru 
străini mai puţin însă pentru Romîni pentru că pu- 
țin mai tîrziu după cîţi-va ani. Cogălniceanu ne-a 
dat o colectiune importantă de cronici moldoveneşti 
Şi munteneşti, 

La 1845 Cogă lniceunu Lleacă în străirătate anun= 
tînă plecarea aceasta a sa în prefața volumului al 
II din Arhiva Romînească, se duce la Paris, Din Pa- 

găsesc astă zi la Biblioteca Academiei, petrece tît.-va timp în Spania
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urmăreşte evenimentele politice importante în- 

tîmplate atunci acolo, scrie chiar cîte-va articole 

“privitoare la acele evenimente; propabil că se duse 

se acolo cu însărcinareu de corespondent la jurna= 

e străine, articolele lui erau scrise în limba. 

fi: -nceză. N'am putut urmări unde s'a oprit corespon 

dența lui Știm însă că Cogălniceanu a publicat după 

"1848 la Paris în jurnalul la Presse; după aceea în 

Belgia a publicat articole în L'independance Belge, 

după aceea: în Germania îi National-zeiltung cores- 

pondenţe dar de astă dată privitoare la evenimente- 

le din ţara noastră şi la istoria noastră. In sfîr- 

şit nu putem şti dacă corespondenţa «aceasta din 

Spania pe care o găsim în manuscrisele amintite, s' 

au publicat de el. 

In Paris stă pînă la înce,utul anului 1846 şi se 

întoarce în şară. Se întoarce cu aceleaşi idei cu 

care venise înt?i în ţară ca tînăr şi anume cu ho- 

tărîrea fermă să schimbe orgănizuţiunea ţărilor no:
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stre şi profită de întîmplările din apus ca să pro 

voace şi în Moldova o mişcare după cum se provocase 

în Muntenia. Intors în ţară Mihail Cogălniceanu se 

pregăteşte deja. pentru mişcarea de 1a 1848. Rolul 

lui Cogălniceanu în această mişcare £1 cunoaşteţi 

nu este tocmai eroic date înipre j urările în care 

s'a petrecut revoluţiunea de la 1848 în Moldova, ca 

re a foat poate o păpuşărie mai mare poate decît în 

Muntenia. In sfîrşit, după scurtele evenimente pe 

care le cunoaşteţi din cursul de istorie Românilor 

întîmplate la 1848, du:să arestările făcute în întru 

nirea aceea care avea să proclame fel de fel de re= 

%orme şi la care participa şi Mihail Cogăiniceanu, 

o mare parte din cei care participase au fost prinş 

acei care nu fusese arestaţi au fost siliţi să pă- 

răsească Moldova între acestea se găsea şi Cogălni- a 
> 

ceanu care se îndreptă spre Bucovina. De la Cernă= 

uţi îşi formulas e ideile lui pe care nu le putuse * 

realiza şi proclam măi bine în laşi din cauza gu=
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vernului anume ia 1848, curînă Gupă ce a părăsit 

iaşul publică o broşură intitulată: "Dorinţele part 

ţidelor naţicnaia din Voldova. “interesantă pentru 

or cine faca îstoria revoluţiunei de la 1848, a mi ş 

cări zor noastra din întîia jumătate a secolului tre 

cut .în.această broşură Mihail Cogălniceanu şi-a fi = 

xat tot ptogramul iui poiitic pe care 1-a urmat tot 

deaura cu consecuenţă. Vorneşte despre toate faptel 

pe care avea să le îndeplinească mai tîrzâw: despre 

înproprietărirea țăranilor, despre libertăţile pe 

care le a dat cîţi-va ani pe urmă luînd parte îr di 

vanul ad Roc. 
| 

Din Cernăuţi, Cogălniceanu pleacă mai departe în 

străinătate se duce la Paris, colaborează la jurra- 

 jele pe care le-am amintit şi pune în curentiiat ră 

| inătatea cu avenimentele întîmpiate la noi şi aspi- 

raţiunile Românilor. După ce se potolese lucrurile, 

după ce deja o mare parte din refugiaţi se întorsă- 

se în ţară, şi Cogăiniceanu revine 1a Iaşi unde-l
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găsim la 1852. Tot în acel an tivăreşte o lucrare 

căreia i-a consacrat o parte din tinereţea lui . Di 

„1833 ne spune el1, cînâ aveau 16-17 ani începuse să- 

adune ici şi colo manuscrise vechi din cronicarii 

noştrii, a le colaţiona şi studia, In 1852 publică 

un volum care coprinde cronicile moldoveneşti, vo= 

lum care în acelaş timp pe lîngă că coprindea lec- 

iunea de deschidere pubiicată în Propăşirea la 1844 

şi reprodusă aici coprinde şi o prefaţă interesantă 

unde Cogălniceanu şi arată vederile asupra politi- 

cți şi literaturei în acelaş timp; pe lîngă prefa 

ță mai publică în acel volum şi cîte-va notițe bio- 

grafice asupra cronicarilor cari erau coprinşi în 

acest volum asupra lui Ureche, Neculcea etc. 

Cogălniceanu ars prin urmare meritul acesta de a 
fi căutat să desmormînteze cet: a'înţţi cronicile im 
portante ale noastre şi ceea ce este încă int ere- 
sant şi msrită a fi r elevat este că Cogăini ceanu de 
da de la 1es> ne-a dat toţi cronicarii pe care im
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avut Moldova; de la Cogălniceanu pînă astă;zi nu 

s'a mai descoperit un alt cronicar moldovean şi Mi- 

ron Costin, Urechiă, Neculce aufast deja pvblicaţi 

de e1 încă ce la 1852, Raiţiuhea a apărut în 1872 

pînă la 1874 în trei volume. Meritul mare ps care= 

are cu deosebire ediţiunea de la 1872 este că pe 1: 

1îu,.ă cronicele moldoveneşti şi munteneşti coprin= 

ă şi manuserise|?|; prin urmare Cogălniceanu a1ă- 

tur de Bălcescu şi Laurien sînt acei cari au Snteme 

iat istoriografia noastră şi cari au îndesnit istor 

cilor munca de rea reccenstitui trecutul nostru şi 

încercări le istorice care s'au publicat în cei din 

urmă ani ai secolului al XIX, De sigur Pi punc= 

tul de vedere al cesteiactivită Ti Mihail Cogăni- 

ceanu are prioritatea căci de ia 1833 î1 vedem că î 

începuse să se onupe cu studiaret ron icari lori: pa 

Bălcescu l-am văzut ocupându-se la 1840 şi pub Li 

cîna carcetările salelă 1845 cu Laurian în Magăâzinu 

Istoric. Cu toate acestea nui trebuie să-uităm un lu
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cru probabil că atît Bălcescu ctt şi Mihai 1 C ogă le 

ni ceaau s'au Încurajat recipro& în căutatrea şi des- 

__&roparsa vechei noastra literaturi ist orice pentru 

că nu trebuie să ne închipuim că scriitorii ae la 

mijlocul secolului al XIX n'au trăit în strînsă le- 

gătură unii cu alţii, Vasile Alexandri ne spune de - 

exemplu că s'a întîlnit foarte des cu Bălcescu şi 

Cogălniceanu la moşia lui Costache Negruţi şi că a 

colo 'egau legături scriitorii moldoveni cu cei mun- 

teni acolo îşi schimbau iaeile şi să fîncurajau să 

urmeze acelaş plen deşt eptarea gustului pentru stu- 
diarea trscutului nostru. Pînă prin secolul al XVIII 
Şi Chiar începutul sscoluiui al XIX vedem pe scrii= 
torii munteni şi moldoveni mai separați, lucrîna 
fie care ceparat aa elţii; însă de pe la 1330 îi ve 
dem în continuă relaţiuni unii cu alţii şi ceea ce 
a încsput ds vo 1e 1830 n'a făcut bine înţeles de- 
cît să se accentueze Şi mai malt după unirea prin- 
cipatelor. £: bine Cosză în iceanu in acest punct de
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vedere are aceleaşi merite ca şi Bălcescu şi i pu= 

tem atribui numai prioritatea pentru .că în unele pr 

vințe Bălcescu n'a făcut aecît să urmeze lui Cogăl- 

niceanu care a început înnaintea lui să se inters- 

seze de trecutul nostru istoric. 

Importanţa activităţii istorice a lui Cogălnicea- 

nu merită să fie relegată şi din cauza următorului 

punct : anume singur recunoaşte şi a exprimat âceus- 

ta în diferite ocaziuni, că din motive politice, şi 

pentru că opta să reformeze ţara noastră a căutat 

să cunoască trecutul sie Sînt foarte puţini oamenii 

politici cari pînă la 1850 să se fi interesat să 

scruteze trecutul nostru istoric precum făcuse Mi = 

hai] Cogălniceanu; un om politic, pentru ca să aită 

influjnţa pe care a avut -0 Qogă.Iniceanu trebuie în- 

nainte de toate să cuncască trecutul ţării sale să 

ştie de unde a plecat, care-i poate fi viitorul. 

Cogă ini ceanu a înțeles importante. istoriei pentru 

viața politică a lui în special şi &a profitat sie ea 

24
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miţi an fi trebuit să profite de esemplul lui 

căci nu sînt puţini oamânii politici de astă-zi 

_cari nu ştiu istorie nici cît ştie un elev de cla- 

sa VII bine pregătit. 

Cogălniceanu ziceam a tipărit la 1852 cronicele 

moldoveneşti. La cîţi-vă ani mai tîrziu î1 vedem 

scoţîină un jurnal anume "Steaua Dunării“ pe care 

l'a numit singur el “Jurnalul unirei. Cel ad'întîi 

număr apare la 1855. vEra publicat cu intenţinnea 

de a face din ace! jurnal tribuna ideii importante 

a Unirii Principatelor la care a participat Cogăl- 

niceanu jucînd un roi atît de însemnat. Sînt mai 

multe articole politice aici, articole de fonă; în 

tru cît-va caracterul literar dispare în Steaua Du 

nării; dar cu toate acestea din cînd în cîna gă- 

sim şi aici cîte-va articole ale lui Cogăiniceanu 

sau ale prietinilor săi privitoare la mişcarea li - 

terară. Din 1655 Mihai1 Cogălniceanu apare deja 

mai cofundat în luvtale politice şi mai umestacat
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în viaţa politică. Programul pe care şi-l fixase 

deja de cînâ era la Beriin, pe cure i'a formulat 

la 1848 în "Dorinţele partidelor liberale” cată 

acum cu or ce preţ să-l îndeplinească. El este men 

bru în aivanul Ad hoc la 1857, după ce se întreba- 

sa ţările române cars srau reformele pe care ie= 

credeau ele necesare. Cogălniceanu ia în Divanul 

ad hoc conducerea lupt elor politice şi se pune în- 

tre apărătorii ideii principale din care şi-a fă- 

cut tribuna lui politică. Întî „ ui idee era Uni- 

rea . Să urmărim planuri le politice ale lui Cogă1= 

niceanu pentru că este interesant să vedem prsve» 

âerea 2ui păt rundersea jui şi în acelaş timp spiri- 

tu] lui fin diplomat de care a dat probe în viaţa 

lui ; bine înţeles acesata aparţine mai salt. isto- 

riei politice; dat spntru-â cunoaşte mai bine per=- 

_ sonalitatea lui este interesant să amintim şi 

punctui acesta: 

Intîi şi înttiCogălniceanu & căutat să căştige
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partizani pentru ideea care i era mai scumpă: Ide 

ea Unirei. Erau şi alte chestiuni importante ds- 

sigur sra de exemplu chestiunea secularizarea mo= 

năstiri lor, alungării elementului clerical străin 

carb nu voia cu nici un preţ să se desfacă de ave= 

rile pe care le căpătase; era după aceeu chestiune 

înpropriatărirei rbulizată la 1864; ei Qogă 1nicea 

nu a crezut oportun să nu pună de o dată toate ae 

ceste chestiuni delicate în care susceptiibilităţil 

le diferetelor pături ale societăţii noastre să fi: 

puse în joc: cînă ar fi vorbit despre înproprietă- 

rirea ţăranilor imediat s'ar fi răsculat bosrii cum 

s'a şi întîmplat ia 1864; de asemnea g'ar fi fă- 

cut foarte inpopular dacă ar fi amintit de secula- 

rizarea monăstirilor înnainte de 1857. A căutat 

întîi să reulizeze unirea şi-şi ajunge în adevăr 
scopul În .Qivanul ad hoc la 1857 încep deja lupte 
pentru această ideepentru care luptase şi în ste- 
ua Dunării. şi-şi vede în adevăr visul înplinit vis
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pe care Alecu Russo şi alţii nu 1'au putut vedea 

realizat. După ce acest prim punct a1 planului său 

politic fu realizat Cogălniceanu merge mai departe 

La 1862 Cogălniceanu aduce în aiscuţtune chestiue 

nea secigrizării monăstiri lor e Opoziţiunea era de 

prevăzut , şi a fost o opoziţiune puternică datori 

tă intereaalor materiale care srau în joc, lucru 

foarte natural: elementul acestu străin, grecesc, 

era foarte bogat şi cîna se zice bogăţie la noi se 

înţelege şi. intiminţă prin urmare era inposibil ca 

Cogălniceanu să nu găsească o rezistenţă puternică 

planurilor lui; cu toate acestea: cu tactica lui, 

cu spiritul lui pătrunzător, şi în acelaş timp cu 

elocuenţa lui puternică în care ştia să-şi sxpri- 

me argumentele au făcut ca la 1863, în Decembre , 

a reuşit să ducă la îndeplinire şi această refornă 

şi să se secularizeze monăst ir ile. Rămînea un lu» 

cru pentru ca să-şi îndeplinească idealul politici 

înproprietărirea ţăranilor desfinturea clăcii,
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Pentru aceasta luptaaa 61 din 1848; dar şi-a anf- 

nat punerea în înasplinire a acesteiidei pentru mo 

tivele pe cars le-am smintitşi după Unire, âupă 

secularizarea monăstirilor aduce în discuţiune şi 
chestiunea aceasta. Aici iarăşi, bine înţeleg, a - 
avut de întălnit rezistenţă. Partiaul contrar lui 
Cogălniceanu era condus ds un adversar puternic 

„Barbu Catargiu unul din cei maj mâri oratori ai 
noştrii dar 'aupă ce 91 moare asasinat de un asasin 

rămas necunoscut; dispărîna unul din acei cari con 
duceau partidul avers estul condus de Cogălnicea- 
nu, Cogălni coanu ajunge, în urma unei lovituri de 
stat prin care caută! prin forţă să inpună reforma 
aceasta la 2 Mai 1864, să aducă a îndeplinire pla 
nul acesta a1 înpropristărirei țăranilor. 

„Cu anul acesta 1864, activitatea politică a lui 
Cogălniceanu putem zice că se încheia în prima sa 
parte. Vin apoi alte eveniment e pe care parte 1 â 
&probat parte 1e a desaprobat, vin schimbările po=
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litice şi Cogălni ceanu se retrage mai mult sau mai 

puţin din viaţa politică, rămănînd un simplu gfătu 

itor la care au recurs oamenii politici cari au 

luat după el conducerea țărei; cu toate acestea 

cînă s'au întâmplat evenimente importante cun a fot 

răsboiul ae la 1877 Cogă1niceanu reapare iarăşi ps 

scenă, necesitatea lui se simte din nou, toţi rs= 

clamă prezenţa lui şi ia o parte tot aşa de activă 

cum luase între 1848 şi 1864. | 

In timpul acesta Cogălniceanu trăeşte cînă în ţa 

ră cînăd în străinătate. La 1672 înnainte 'de. a re= 

veni în politică am amintit că a publicat:ediţiu- 

nea a doua din Letopiseţe, ediţiune care în mlte 

privinţe am putea zice că este opera lui întreagă. 

După 1872 Cogăiniceanu se tetrage şi din viaţa li- 

terară reapare numai în v aţa politică cum am spus 

la 1877; în cele din urmă nu mai contribuie decît 

ca simplu reprezentant. al naţiunei evanimente de 9 

mare import apşi ă ne Rai pepetinăuâse « cu aceeaşi iu=
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țeală ca mai înnainte; 81 moare la 1891 în 20 Iu- 

nie. Aceasta este vi ţa lui Mihail Cogălniceanu, 

Rămâne să tecem la apreţiarea acestei activi = 

tăi În special din punctul ae vedere litsrar. 

Cogălniceanu a scris mai puţin în literatură dar a 
formulat mai multe iâsi pe care voia să le inspi- 

re scriitorilor care voiau să facă în special 1i- 
teratură, 

In tinereţea lui am amântit că a publicat cîta = 
va poezii, traduceri în Alauta Romînească, La 1841 
publică broşura pe care am amintit-o Iluziuni Per- 
dute. Broşura aceasta este scrisă cu oare-care gust 
iiterar şi dacă ain punct de vedere estetic n'are 
o deosebită importanţă , este interesantă pentru â» 
mintirile lui Cogălniceanu din tinereţe şi duyă a- 
ceeâ pentru descrieri le pe care ne Qă despre socie 
tatea „moldovenească pe la 1855. Este această carte 

- 0 Simplă butaudă, Băsim satiră, ironie: puţin de toa-
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gcris Cogălniceanu şi pe care ds altminterelsa se 

pare că l'a repudiat singur: în scrierile sale de 

maj. tîrziu nu a amintit da uceastă daerare litera 

rănici de poezii nici de Tluzatuni Perdute cu toa» 

te acestea Iluziunile Perdute pot fi interesanteşsi 

merită să ne oprim un minut asupra lor. Iacă anume 

ce povesteşte Cogălniceanu în această butadă : Dup 

o întroducere prolixă depărtată de subiect Cugălni 

ceanu vine în sfîrşit la chestiunea pe care şi-o 

propusese c îna dăduse acestei broşuri titlul de I- 

luziuni Pierdute anume descrie dragostea pe care 

ar fi avut-o cînd era În pensionul Lincourt , cu 0 

fată anume Niceta ; num luau împreună Jecţiuni de 

limba franceză, cum profe sorul le dăduse să tra- 

âucă din T6ldmaque. Iacă cum descrie el dragostea 

lui ? 

"In puţin amorul nostru 86 suia în diapazon 

şi aşa unind glasurile ca într'un imn ceresc 

cu o frăgezie nespusă strigan în gura mare: ca 

lypso ne pouvait se consoler Gu depart d'UlLi 

lysse."... 

25,
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Pentru că trebui e să amintesc că Cogă ni ceanu luas6 

numele de Ujize iar Niceta pe ca] de Caligso. In 

sfîrşit, după această declaraţiune inspirată din 

T6lemaqus sa hotăreşte tînărul viitor scriitor ca- 

re pe atuncea avea 15 anţ să trimeată licetei un 

bilet încare să-i arate patima lui , şi i scrie 

un bilet pe care-l descrie astfel: 

"Scrisei Nicetei o declaraţiune Ge amor unde 
se coprindea toate chestiunile din lume, toate 
cuvint ele tehnice de filozofie ae retorică, ge- ografie, iștorie pînă şi astronomie. Acest bi- let dulce |dacă o coală de hîrtie se poate nu- mi un bilet| se încheia cu: o cerere tremurîndă a unui rendez-vous care m'a costat trei zile de muncă şi de nesomn." 

In cele din urmă Niceta vrea să satisfacă dorinţa 

tînărului Cogăiniceanu dar tocmai atuncea perde îi- 
luziunile cînd le avea mi mite anume: întrto zi 

Niceta trimite pe servitoarea ei, o hîrcă bătrînă 
na | | 

„roti foc, cum ne-c descrie ei şi anunţă lui Cogăi- 
niceanu că are anuje să-i spuie ceva din partea 
Domni şcar ei Hiceta, se apropie de dînsul în secret 
ŞI scoate dir sn o acadea în forră ae inimă cu do-
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uă săgeți. Cogălniceanu isbucneşte de rîs şidesgus- 

tat ae urfciunea babei şi-a perdut iluziile. 

Vedeţi este o scritre uşoară, pe care avea mai 

pe urmă să 0 repudieze şi să nu 0 amintească prin= 

tre operele sale. | | 

răcîna abstracşiune de această mică încercare 

Cogăinicesanu s'a ocupat pe lîngă istorie, precum 

am amintit, cu chestiuni privitoare la modul cum 

trebuie să înţelegem noi dâesvoiltarea noastră lite- 

rară atît în ceea ce priveşte în special limba cît 

şi În ceea ce priveşte propriu vorbină literaturăe 

Cogălniceanu pe la 1850 apare ca duşman al curen= 

tului care domină atunci în ţară la noi cu deosebi 

re în Munteni şi în Transilvania asupra reformei 

limbei. La 1837 cînă a publicat de exemplu Istoria 

Romînilor se vede câ partizan al principiilor din 

mransilvania, Singur ne spune că scrie limba romi- 

nească cum a scris-o Sincai, Maicr, cu aceeaşi or 

tografie. încă pe la 1841 £1 vedem admițând prin- 

4
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cipiile lui Heliade din paralelizmul între limba 

rpmînă şi italiană; chiar în acelaş an anunţă în 

Arhiva Românească publicaţiunea lui Laurian Tenta- 

men Criticum cu laude fără cu toate acestea să ara 

te ideile exagerat e coprinse în această operă şi p 

care Re-am relevat; însă Cogălniceanu şi-a schimbat 
radical vederile şi din partizan al curentului la- 

tinist sa vedem de o dată că se încearcă să arate 
cît as greşită este o asemenea direcţiune anume în 
Dacia Literară a publicat o serie de articole asu= 
pra căroar voi insista mai mult pentru că sînt oa- 
recum programul activităţii literare pe care o gă- 
sim de atunci la Cogălniceanu şi încă mai realizat 
la Alexanari, Negruţi. In aceste articole din Dacia 

; 0 cri 
Că graţie căreia să ae puie o stavilă tendinței 

de a reforma limba, şi în acelaş timp să nu se la-
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ude cu atîta uşurinţă toate compuneri le ale celor 

| mai mici autori pretenţioşi. Aşa de exemplu în Da- 

cia Literară la pagina 205 spune lucrul următor: 

“ Intr'o asemenea epocă cînd sa publică atîtea 

cărţi, afară de bune, nu este neapărat nevoie 

ca o critică nspărtinitoare , aspră să le cer- 

ceteze pe toate şi ca într'un ciur să le vîntu 

re lăudîna pe cele burie şi aruncină în noianul 

uitării pe cele rele?şi una şi alta după princi 

pii speciale şi fără a lua în seamă Ja persoa- 

na şi la starea aut ori icr.“ 

Mai clar încă îşi exprimă Cogălniceanu vaderi da 

sale despre necesitatea criticei în Steaua Dunării 

mai tîrziu unde spune următorul lucru: 

"Vom combate din toate puterile noastre diref- 

țiunea falsă ce o parte din scriitorii de as- 

“ Găczi se încearcă a da limbei şi literature. 

critica s'a făcut neapărată mai alss în timpul 

ae faţă cînd limba romînească ests răatignită 

pe fel de fel de cruci, stropşită de fel de fa! 

de sisteme, întunecată prin fel de fei Ge or- 

rografii unsle mai absurde decit aitsle...na 

sîntem nici pentru pedantism nici pentri şar ia 

tanism urîm confuziunile babilonice, urîm ifne 

ranţa şi mediccrităţile ascunse sub cuvinte ră 

gunătoare dar saci de simţ, Socotim că ne tre; 

buie o literatură originală, naţională, care 

să n poată forma mintea şi inima şi o litera- 

tură de care să ne putem făli şi. nnaintea stră 

inătăţii; aceasta nu ne va da nici o dată paco 

tila de versuri fără poezie, de romane traduse
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şi de tratate anabaj tisto-limbistice a celor mai mulţi scriitorimai noştrii de astă-zi,. 

Cuvînt înnainte la Steaua Dunări 1855 
1 Octombre, 

Prin urmar e vedeţi programul lui Cogălniceanu 
bine fixat în contra l1$eraturei escesive cuitiva= 
tă pînă atunci a traducerilor, localizăriior ste 
după cum este în contra tendinţe Lor de rsfornă a 
limbei. In Dacia Litefară la 1846 Copăiniceanu re= 
vine iarăşi asupra acelănşi idei şi în special ine 
sistă mai mult asupra traducerilor rele anume la 
pagina 79 unuie ăminieşie de două traduceri rele al 
Dlor Pleşoianu şi Stoianovici] 7|; apoi în altă par. 
te tot pe la 1841 şi în broşura pe care am amintit 
o găsim fraza că rin cărţile poeţilor noştrii nu 
mâi poezie nu se găseşte". In altă parte încă in= 
sistă iarăşi asupra âltei idei în legătură cu aces tea zice anume că Chiar aceia carţ âr voi să produ că cevu original, - nu vorbesc de traducători cari 

? 
> “a 

8 âu mulţumit eu modeiul luat de Ja străin, - car
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aceiă cari ar voi să facă ceva original, stbt stă- 

păniţi! prea mult de tendinţa de. imitaţiune, imi ta 

viune care a devenit la noi o manie primejdioasă 

carsomoară duhul naţional, aceaștă manie a covîrşit 

iiteratura noastră şi mai tcate ziiele ese pn teaec 

des cărţi în limba. romînă , vom prigoni, zice Cogăl= 

nicsanu, cît vom putea mai mult această manie uci= 

gătoare a fustului original, istoriz noastră are 

destule fuvte eroice, frumoase , şi în acelaş timp 

țările noastre sînt destul de mari, obiceiuri-le no 

stre dsstul de pitoreşti, destul de poetice pent ru 

cu să putem găsi şi la noi subiecte de descris fă- 

ră să avem trebuinţă de a înprumutu de la alte na- 

iuni e 

Prin urmare acestea sînt lucrurile pe cara le cor 

statâm la Mihail Cogălriceanu la 1840, 1841 cum ve 

deţi apare deja ca reformator dur nu ca reformator 

cum eruu scriituri cu Heliade, Laurian în ceoa ce 

priveşte limba dar cu reformat os cuupâtat şi care
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in acelaş timp inţelegea bine care era drumul po 

care trebuia s8-l urmeze mai departe literatura ro 

mâneasca | 

Ne cprim aici cu expunerea activităţii lui Co- 

zgălniceanu vom continua lecţiunea viitoare arătînd 

remediul pe care l'a găsit şi cum programul pe ca= 

re lal'a fixat a fost urmărit în special de scrii- 

torii din Moldova care au scris pe la 1840-1880, 

LB CT IA VII 

Am văzut în lecţiunea trecută care erau părerile 

lui Cogălniceam asupru limbei romîne la 1840, am 

citat cîte-va pasagil cu deosebire din Dacia LL te 

rară în care el arăta în ce stare se afla limba 

şi literatura romînă în epoca aceea; rămîne acuma 

să trecem mai departe să vedem care sînt remediile 

pe Caru le indică Mihail Cogălniceanu pentru ca să 

înirepte starea de lucruri pe care a constat-o mai 

înnainte, E1 cel G'întfîi formulează un priacipilu 

p8 care alţi scriitori 1'au pus în practică şi ca-
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re a dut roade spornice asupra desvoltării litera 

turii noastre; anume el stabileşte principiul că o 

literatură şi mai ales o literatură cum era cea 

romînească, puţin desvoltată, trebuia înnainte de 

“oațe , pentru ca să aibă un caracter naţional, să 

se adreseze spiritului poporului din care voeşte să 

ia motivul de inspiraţie şi tacă cum exprimă aceas= 

tă idee în prefața letopiseţelor: 

“Artele şi literaturile expresiile inteligenţii 

ntau speranţă de viaţă decât acolo unde îşi 

trag originea din însăşi tulpina pogaoarelor; 2it 

mintereleu ele nu sînt decît nişte plante exotice 
care la cel d'întfi vînt or îngheaţă or se usucă. 

Ca să avem o artă şi o literatură naţională trebuie - 

ca ele să fie legate cu societateu cu credinţele 

cu cbiciurile într'un cuvînt cu trecutul nostru." 

Astfel prin urmare Cogălniceanu stabileşte clar 

principiul pe care voia 81 să-] urmeze şi pe care 

voia în acelaş timp să-1 înpună scriitorilor moldo 

veni. 0 chestiune însă putea să se vină să se 0pu= 

nă lui Cogălniceanu, anume putea să i se obiecte- 

ze că istoria noastră era săracă că prin urmare nu 

s'ar fi găsit motive suficiente pentru ca să fie
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întrebuințată de scriitori în compuneri le lor. Co= 

gălniceanu caută să. înlăture şi această obiecţiune 

şi atunci cînd a apărut Dochia şi Traian & lui A- 

sachi, despre care ân amintit în una din lecţiuni- 

le de acum un an, dujă ce constată că Asachi s'a 

inspirat din tradiţiunea noastră se exprimă în mo-= 

dul următor zicînd că este foarte vesel că vede a- 

părîna la lumină şi o carte scrisă bine, original 

compusă şi ce este mai mult hărăzită din tradiţiu- 

hea noastră care sînt destul de bogate ca să inspi 

re pe poeţi şi pe scriitori. Prin urmare Cogălni- 

ceanu era vesel de apariţiunea unei asemenea 0pers 

şi căuta să esplice mai bine principiul pe care-l 

formatase. Veselia lui şi-o exprimă şi în ceea ce 

priveşte limba cu ocaziunea unui jurnal care ti fe- 

buia să apară şi pentru care zicea Cogălniceanu: 

"ŢI „dorim şi o ortografie şi un stil mai curat"! era 

anume jurnalul "Familia! care trebuia să apară la 

Brăila şi «a cărei apariţiune o anunţa Cogălnicea-
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nu în Dacia Literară.Mai mare a trebuit să fie bu 

curia lui Cogălniceanu dură ce a văzut apărând ce- 

1 a'întfi opere ale lui Alexanări; la Asachi tradi 

ţiunea era încă puţin utilizată; Alexanări este a- 

cela care s'a adresat mai mult poporului şi Cogăl- 

niceanu anunţînd apariţiunea volumului lui Alexan 

ari: “Doine şi lăcrămioare" se exprimă în modul ur 

măt or: 

“Poţi poeţii şi poetraştii noştrii în versurile 
lor imitează unul pe Petrarca, altul pe Tasso 

acesta pe Lamartine cesl-l-alt pe Victor Hugo şi 

acela pe Schiller de aceea nici unul nu compune 

o poezie romînească şi ne dă numai nişte neînsem 
nate copii ai unor maeştrii.....Un tînăr poet 
moldovean Vasile Alexanăâri, voind a tăia altă 
cărare şi a cultiva gustul pentru tradiţiunea 

noastră a alcătuit o colecţiune de versuri ce * 

în adevăr, cu drept cuvînt, se pot numi poezii 
romîneşti, aceste toate care âu apărut sub ti- 

tlul de Doine şi Iăcrămioare." 

Prin urmare Cogăinicenu nunumai că a putut să fi- 

xeze principiul de a întemeia o literatură naţio- 

nală în care să se pună la contribuţiune toate tra 

diţiunile mai interesante ale ţării noastre, toată 

literatură poporului întru 'cât poate să fie în ads
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văr utilă artistului; dar în acelaş timp aavut sa- 

tisfacţiuhea să vadă apărînd nişte talente puterni 

ce cum eră Alexandri, 

O chestiune care merită să fie relevată este ur 

măt oarea: Am văzut că Cogălniceanu ctnă începe a 

conduce Dacia Literară încă din cele a*'întfi ar- 

ticole declară răshoi acelora care voiau să refor- 

meze limba şi în special acelora cari favorizau 

şcoala latinistă. In Molaova Cogălniceam: este toc 

mai cel d'întîi care a aat semnalul] acestui curent 
opus curentului latinist. Să nu ne: închipuim cu 

toata acestea că de Ja Cogălniceanu începe direc- 
ţiunea aceasta în contra Şcoalei latiniste; ela 
avut o influinţă mare pentru formareu afestui cu= 
rent dat înnainte de e1 au fost şi alţii cari s'au 
îngrijit de babilonia ortografiei şi reformelor în 
troduse limbei. Anume într'un jurnal care apărea 
la. 1839 |prin urmare un an înnainte de Dacia Lite- 

3 | de astă aată diferinţu de un an este inte-
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resantă şi merită să fie luată în consideraţiune| 

in acest jurnal se află un articol schis cu foarte 

multă judecată şi în acelaş timp cu destulă cultu= 

ră articolu! este Qatorit unui anonim rămas anonim 

pînă astă-zi nu s'a putut stabili identitatea au- 

toruiui acelui articol care iscăleşte "Petru înles- 

nitoruitAcest articol conţine o scrisoare adresa- 

tă către Heliade în care arată cît de false erau 

principiile pe care voia Heliade să le stabilească 

pentru a reforma limburomînă Ei bine în acest ar 

ticol între altele amintsse şi următoarele: 

"Să nu ne temem să scriem limba aşa cum o vor= 
bim gă lăsăm de o parte reformele latinizatoa= 

re pentru că timpul va veni şi vu stabili regu- 
lele pe care astă-zi gramaticii voesce să 19 în= 
pună. Prin urmare trebuie să fixăm de acuma, 9r- 
tografiacare după mine nu poate fi decît fona3- 
tică." 

şi interesant este să amintim că deia în acest ar- 

ticol de la 1839 se fixsază principiui că mă, în p 

“precum şi semnele "ş, ţ etc" să fie scrisa cu un 

singur caracter şi fără a mai lua în consideraţiuna
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etimologia. 

Prin urmare vedem în Muntenia de la 1439 un cu- 

rent în contra şcoalei latiniste şi fii special în 

contra şcoaiei latiniste derivate de la Heliade cu 

tendinţe de italienitare. Im Moldova Cogălniceam 

merge mai departe în această direaţiune şi cum am 

văzut în Dacia Literară fixează punctele pe care 1e 

am amintiti Dar Cogălniceanu nu este singurul care 

în acest timp căuta să se ridice în contra şcoalei 

latiniste influinţa lui a fost destul de însemnată 

din acest punct ds vedere şi ps la 1044 şi mai t în 

ziu vedem în Propăşirea la 1855 pe urmă, în Romănia 

Literară, vedem apărtna cont inu articole în care se 
desvolta mai de aproape principiile lui Mihail Co- 

gălniceanu. Ce e mai mult este că influinţa lui 0o- 
gălniceanu nu se mărginește numai în Molâova ci tres- 

ce mui depurte în Muntenia aşa în Propăgirea de le 
1844 citim că în Bucureşti se înfinţase un fel de 
cenacol literar ain care făcea parte Laur ian, Helia-
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de, Bălcescu, Bolintineanu . Scopul era să ajungă 1 

la o înţelegere definitivă asupra: limbei pentru ca 

în modul acesta: să se evite babilonia linguistică 

în care :se adusese limba de reformatorii Transilva 

nieni şi imitatorii lor âin Principate. Faptul prin 

urmare este interesant. la 1855, în Romănia Litera- 

ră vedem articole iscălite de Dimitre Raleto, sori- 

itor care a avut oare-care reputaţiune pe la nijlo; 

cul veacului trecut; după aceea articole de Alexan- 

âri, de Papadopol Calimah în câre iarăşi se arăta: 

cît ae falsă era airecţiunea şcoalei latiniste. 

Prin urmare vedem că dacă Mihail Cogălni ceanu înMo1 

dova a fost cel a'înti care a dat semnalui mişcări 

în contra şcoalei latiniste şi dacă după el alţii 

„au propagat aceleaşi idei; cu toate acestea nu pos- 

te fi considerat el cel d'întfi din Principate care 

s'a ridicat în contra ideilor învăţaţi lor transi1- 

văneni şi ale lui Heliade. Ea 

Acesteu sînt ideile pe care le a formulat Cogălt
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niceanu între 1840 şi 1850; în acelaş timp astfel 
ss caracterizează influinţa ps cars a avut-o el asu 
pra literaturei şi ideilor privitoeare la limhă., 

Trecem la a1t scriitor unde vom vedea mai bi- 
ne fixate şi desvoitate tot de e dată principiile 
pe care Eogălnicdanu le form lase la 1840; ne vom 
ocupa anume de alt scriitor moldovean, uitat astă- 
zi, dar care avea o reputaţiune însemnată pe la 1850 
acesta este: 

ALECU RUSso > PE citite a... | 

Asupra lui Russo, Alexanari a scris o amintire 
interesantă în Volumul său de proză; asupra viejei lui mai găsim c$to-va notițe prin jurnalele de pe Vremea aceea, articole iscălite de el, destul de nu meroase neglijate însă de alţii, în Romănia lite- rară precun şi în Steaua Dunării; este un scriitor
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cei şi de principii între el şi Cogălniceanu. 

Alecu Russu s'a născut la începutul secolului 

al XIX. Data nu o putem fixa pentru că nu ne & lă= 

sat informaţiuni mai detaliate asupra vieţei lui 

şi nici cont imporanii lui nu nu au aat amănunte mai 

detaliate; probabil însă că. s'a născut între 1815 

şi 1820 şi ca dată aproximativă se poate fixa anul 

1817 +1318 „Stim înaă un lucru pe care ni l'a co= 

municat Alexanâri că pe la 1830-34 s'a dus în străi 

pătate unde a petrecut pînă la 1858 cînd sta întors 

în ţară. Russo s'a născut în Basarabia, o spune sin 

_gur indirect în una din amintirile sale, unde vor- 

bina de copilăria sa, scenele pe care le citează 

sînt tocmai referit care la petrecerea sa în Basara- 

pia. După comunicări le făcute de Dl. P.Haneş, care 

s'a ocupat mai ae aproape de Alecu Russo, rezultă 

acelaş lucru anume că familia lui era din Basarabia 

că a trecut în Moldova la 1828 stabilindu-se în Mol 

âova definitiv. „Numele arimitiv al lui Russo era Do-
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Nici; tracînă în Moldova a fost numit de către Mo1- 

doveni Russo. Prin urmare la 1828 găsim familia lui 
stabilită în Moldova. Un membru al familiei lui l'a 

trimis în străinătate de unde se întoarce la 1838 
Stim că s'a dus în Elveţia aar nu cunoaştem în ce 
oraş a petrecut, Din cîte-va notițe însă şi în spe- 
cial din aluziuniie ps care le face într'o legenăă 
tipărită rămasă în manuscrisul 311 de la Acadenie, 
rezultă că a petrecut în Elveţia franceză pentru că 
vorbeşte de lacul Leman, ae Rhâne făcînd descrieri 
pe care numai un martor ocular le putea face. „Ta 
1858 Russo întors în ţară se duce la o moşie a fa- 
miliei sale petrece aici interesîndu-se de litera- 
tura noastră populară; între 1840-43 î1 vaden însăr 
cinat cu funcțiunea de membru a] tribunalului din 
Piatra. De lu 1843-46 nu putem urmări mai as aproa- 
pe viaţa scriitorului nostru, Ia 1846 se întîmplă 
însă un fapt care toţ de o dată poate să dea o idee despre moravurile timpului şi care arată în acelaș
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t imp caracterul Imi. Russo; anume : în ziua de 25 Fe- 

bruarie s* a reprezintat la teatrul naţional din Iaşi 

o piesă a lui Russo intitulată "Provincialul da tea 

trul naţional“ . Singur ne a âat cât e- -va detalii a- 

gupra acestei piese pa care ie găsim în jurnalul e- 

xilului său, unde na spune cum s8'8 reprezentat pie= 

sea, cum din cauza ei a fost exilat. La 25 Februarie 

s'a reprezintat piesa lui, precum ne spune, însă co- 

prindea oare care aluziuni politice care nu puteau 

să treacă nebăgate în seamă, între altele versurile 

următoare: 

Din Focşani la Dorohoi 

mara-i plină de ciocoi. |?| 

au iritat pe cei de sus şi au atras atenţiunea ocăr 

maitorilor. A doua zi Russo primeşte vizita unui co- 

misar care-l roagă să se ducă lă primărie ca să- 

arate motivele pentru care scrisese asemenea versuri 

în piesa sa. se duce a doua zi la la primărie Russc 

este supus la un interogatoriu făcut aşa încît să 

iasă la lumină vinovăția lui şi se decide în urma a-
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cestui interogatoriu să fie trimes în exil, alegîne 
du-se ca 1cc de exil monăstirea Pa i în afa- 
ră de Russo au fost închişi şi artiştii cari jucase 
piesa sa. A stat închis pînă în Aprilie, două luni 
prin urmare, scăpat din exi] Alexandru Russo ia par- 

te la mişcările cari aveau să pregătească revoluţiu- 
nea de la 1848. Nu cunoastem bine rolul lui Russo 
în revoluţiunea de la 1838 la care a luat parte şi 
Cogă Iniceanu probabil că ideile lui Russo erau ace- 
leaşi ca şi a celor-l-alţi scriitori moldoveni; în 
or ce caz în urmă înt împ Mrei care făcuse ca toate 
planurile lui Cogălniceanu şi a celor-l-alţi Moldo- 
veni să nu reuşească, Russo este silit ca împreună 
cu cei-l-alţi să părăsească tara. Asupra petrecerei 
sale în străinătate avem indicaţiuni la Alexanari 
şi la Ion Ghica; însă aceste indicaţiuni nu sînt 
tocmai des acora şi vă voi aminti aceste dezacorâduri
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lexanâri şi la Ion Ghica; iacă anume aceste indic:= 

viuni: Alexanâri spune că Russo a plecat din laşi 

arin: Bucoveni şi s'a dus în Transilvania pe urmă la 

Budapesta gi la Viena. Ghica însă ne dă alte indi- 

caţiuni; ne spune anume că din laşi Russo a trecut 

la Bucureşti unde & fost găsduit la el; din Bucu- 

reşti a trecut la Braşov de acolo în Transilvania m 

mai departe pînă cînd în. cele dir urmă a fost ares- 

tat de către Unguri şi închis la Cluj. Prin urmers 

vedem două itinerarii asosbite. Faptul în sfîrşit 

nare 0 deosebită importanţă pentru biografia lui 

Alecu Russo dar în or ce caz vedeţi cum majoritatea 

informaţiuni lor biografice ale scriitorilor noştrii . 

trebuese ontrolate. Se poate ca Ghica să aibe rep 

tate prin faptul că aminteşte că l'a găsduit la Bucu 

reşti şi putea prin urmare să ştie mai bine unde s'a 

îndreptat apoi Russo. In or ce caz la 1848 Russo pă 

răseşte ţara Şi se duce în Transilvania. , unde, du-
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pa cum aminteşte Ghica este arestat la Cluj. In în 

chisoare n'a stat mult după cum se constată dintr'o 

__Scrisoara foarte comi că ce altminterelea. Din Cluj 

Russo pleacă mai departe în străinătate. Aledanari 

spune că a petrecut doi ani la Paris şi ia 1850 se 
întoarce în ţară. De la acest an şi pînă la moartea 
lui nu put om urmări tocmai bine viaţa lui Alecu Rus 
s0; ştim că la 1851 a fost numit la tribunalul din 
laşi; la 1856 aa găsim direct or al depart amentului 
afacerilor străine; după 5 ani însă, ne spune Ale- 
xanâri , că moare la 1859 în cele d'întîi luni ale 
acestui an. se poate fcarte bine să fi murit în Ia- 
nuarie pentru că în această lună, înnainte de moarte 
se adresează către prietenii săi rugîndu-i să lupt e 
mai departe pentru ca să uducă la îndeplinire idsal 
lul pe care nu l'a putuţ atinge el, Aceasta este pe 
scurt schiţată biografia lui Alecu Russo. 

De la e] ne-a rămas mai muite articole, foarte 
interesante, pline de miez şi de idei gănăt oase pe
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vremea aceea. Art icole coprind indicaţiuni asupra 

limbei şi literaturei noastre şi în acelaş timp a- 

mintiri despre copilăria sa, cugetări asupra stării 

Romînilor, legende pe care le-a cules singur fa că- 

lătoriile sale ptin munţii Moldovei. Parte din aces 

te articole le-a publicat, — după cum am amintit de 

ja, - în Steaua Dunării ca şi în Romănia Literari 

Cîte-va sau apărut mai trîziu, un articol asupra po= 

| sziei populare foarte interesant ; articole în Albin: 

Pinâului, în Columna lui Traian; şi câte-va alte 

studii care se găsssc în manuscrisul All de la Aca- 

demie. Asupra coprinsului articolului acestuia ne 

vom opri mai mult și vom face chiar citate mualba pen 

tru că vom din el că ideile lui Russo se apropie 

mu lt de ideile lui Cogălnicsanu şi au avut o influ= 

înţă binefăcătoare asupra desvoltărei literaburei 

noastre. | 

Innainte de toate trebuie să ami nt îm că Russo a 

fost dasmoştenit cît-va timp des o operă care este
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una din cele mai frumoase Gân întreaga noastră 14= 

teratură prozaică: anume de "Cîntarea României”, 

Alexandri în adovăr revendicase pentru seriitoruu 

moldovean această compunere; alţii însă au crezut 

că trebuie mai curîna să fie atribuită lui Bălcescu 

Acsasta a fpat natural pentru că însuşi Alexanari 

se încurcase la început . Iacă ce afirmase Alexandr : 

că Cîntarea Romăniei fusese redactată franţuzeşte şŞ 

şi pe urmă tradugă romîneşte de Bălcescu; prin urma 

re erau doi colaboratori la această scriere; alţii 

însă au crezut că Alexandri a introdus pe Russo nu. 

mai ca să mascheze misterul care înconjura această 

compunsrs; şi în adevăr un uiister înconjorase publi 

carea aceatsi scurte opere. La 1850 a apărut în 5 

o revistă ce ss tipărea pe vremez aceasta cu titlul 

Romănia Viitoare, a apărut Cîntarea Romăniei Însă 

Cântarea era însoţită ae o scurtă prefaţă a lui Băl 

cescu cars amintea în acelaş timp că această poemă 

în proză fusese găsită de e1 cu 5 ani înnainte în
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co monăstira din Moldova de călugări printre manus= 

crise vechi. Prin urmare Bălcescu căutase să ascundă 

lucrul şi Alezandri a complicat în atît mai mult 

soarta acestei poeme prin faptul că a întrodus şi pe 

Alecu Russo. Insă numai încape îndoială că Bălces= 

cu voiss să ascimaă lucrurile pent.ru ca să nu se 

ştie care era adevăratul autor al acestei compunsari 

în proză; Bălcescu nu i-era autorul; Russo, scriitor: 

modest, n'a îngrijit să tipărească compunerea aceas- 

ta în viaţă fiina. Bălcescu arăt înd că a găsit acea” - 

tă poemă într'o monăstire din Mo1dova arată prin - 

aceasta că nu s1 era autorul acestei poeme; dar a- 

firmaţiunea lui Bălcescu n'a fost luată în conaide- 

rare şi s'a cfezut că Bălcescu era prea modest şi a 

căutat să ascundă că el sra devăratul autor a1 aces- 

tei opere. Dar astă-zi numai încape îndoială că Rus ? 3 

so este autorul Cîntărei României comparînd operele 

rămase de la Alecu. Russo cu Cântarea Romăniei, Dl. 

“, Haneş a căutat să dovedească mai bine aceasta în ar
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ticolul pe care 1'a publicat în Noua Rovistă Română 

Voi mai aminti încă cît e-va fapte care mi se par că 

vin să colaboreze la ideea că Russo este adevăratul 

autor al Cîntărei Romăniei anume chiar în versetul 

întîi găsim unele fapte care vin să coroboreze la îi- 

deea pe cara o susţinem anume trebuie să amintim că 

Cîntarea Romăniei a apărut în două ediţiuni; înttia 

la 1850, pe care am amintit -o, în Romăniu Viitoare 

adoua ediţiune în Romănia Literară la 1855. Intru= 

cît-va aceste ediţiuni sînt deosebite: ediţiunea. de 

la 1855 coprinde pasagii cari lipsesc în ediţiunea 

de la 1850, dată de Bălcescu; în acelaş timp unele 

pasagii sînt mai corect redate în ediţiunea de la 

1855. Mai cu seamă un pasagiu din versetul întâi es 

„te interesant pentru cu să confirme faptul pe care 

„I-am spus anume că în cele a'întti rînduri gin ver= 

setul întti din ediţiunea de la 1850 ni se spune 

următorul lucru: 

Domnul Dumnezeul părinţilor noştrii înduratu=



= 2197 - 

sau de lacrimile tale, țara mea 

In ediţiunea de la 1855 găsim amplificat pasagsua 

acesta în moâul următor: 

"Domnul Dumnezeul părinţilor noştrii înduratu= 

său delacrămile tale,norod..... |?] îndurutu-sau 

de durerea ......;. |2|...taze o ţara mea. n 

Numai încape îndoială că aicaa este o omisiune în- 

teresantă anume s'a omis în edi iunea de la 1850 ,cu- 

vintele : "norod...stc..tale" „Mai sus vedem "la- 

crămile tale" prin urmare în originalul francez tre- 

buia să fie şi într'un caz şi într'altul pronumele 

"tes" care traduce pe "tale" şi Bălcescu a sărit 

cele coprinse între cele două pronume Wtale" conti- 

nuînd cu cuvintele “ţara mea". Dar mai este încă un 

fapt care vine să confirme ideea că în adevăr ori- 

ginalul franțuzesc era al lui Russo în tocmai pre- 

cum ne spune şi Alexandri anume versetul al VI se 

spune: 
" Dunărea bătrînă...... „Îţi spală coastele“
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este vorba de Tara Romînească. In ediţiunea din Ro- 

mănia literară de la 1855 în loc de “spală” găsim 

"sărută", Pentru ce deosebirea aceasta între acss- 

te două cuvinte în ediţiunea din 18580 şi în ea iţiu- 

nea de la 1855? Mi se pare că explicaţiunea trebu= 

ie găsită în faptul că textul era în limba franceză 

Russo a trebuit să scrie: "Dunărea îţi sărută coas= 

tele tale”; esta o expresiune postică care se po-= 

triveşte în general cu stilul lui Alscu Russo , 
O asemenea expresiune a luat-o Russo de sigur de la 
Romanticii francezi unde găsim verbul "baisert în- 

“trebuinţat în sensul acesta; aşa într'o meditaţiu- 
ne a lui Iamartine găsim: "L'onâe qui baisait ce ri- 
vage”; prin urmare eri o expresiune poetică particu 

lară romanțicilor pe care a putut-o foarte bine cu= 
noaşte Alecu Russo. Ei bine în origiralul francez 
era de sigur versetul] acesta astfel: n le Danube 
qui baise......... tea câtesn. Comparând acuma în 
mrânuscrisul pe care 1'aven de la Russo No. 311 în
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special unde sînt multe scrieri rămase de la e1 am 

putut vedsa că dînsul ae mult e ori face pe "b" aprca 

pe ca "1!" aşa încât a scris “baise dar Bălcescu 

care avea de tadus un manuscris străin nu a degci= 

frat bine acel cuvînt şi 1'a confundat cu “lave" 

făcîna Russo pe “B" aproape ca "Ii şi !S" pe de al- 

tă parte a putut foarte bine să fie rău scris sămă= 

nîna a "V* astfel că Bălcescu citind greşit: “ave 

a tradusteare spală coastele .„ "pe cîna Russ0 când 

a tradus în romîneşte Cîntarea Romineiei 1a 1855 peri 

tru Romănia Literară a tradus aşa cum era în origi- 

nalul francez "sărutăv, | 

Alte fapte vin să confirme că Cîntaroa Romîniei au 

a putut fi tradusă. decît de un Iroldovean: in săi tin» 

nea de la 1855 găsim multe moldovonisne na cîna în 

ediţiunea dată de Bălcescu la 1850 găsim + termeni 

propr i limbei literare în special dialectului man - 

tenesc aşa de exemplu în versetul 51 Ruaso în ed: - 

țiunea de 1a 1855 traduce: "şi nu ne scărbim de vre-
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me" ; “a se scărbi" este întrebuințat numai în Mol-. 

dova cu înţelesul de a se supăra"; la Bălcescu teztu 

cores.unzător din originalul francez este tradus 

prin "nu ne întristăm“. 

Prin urmare comparîna ediţiunea de la 1855 cu sdi= 

iunea de la 1850, vedem că avema face cu o compu- 

nere scrisă în original franțuzeşte şi tradusă r0= 

mîneşte de două ori: o dată de Bălcescu la 1850 şi a 

doua oară de însuşi autorul » de Alecu Russo, în e- 

diţiunea de la 1855. 

Cîntarea Romăniei este o poemă în proză, scris 

într un stil cum rare ori s'a scris la noi; singur 

Bălcescu sau Heliade au putut să fie comparaţi cu 

Russo din acest punct de vedere. Cesa ce însă este 

part Lcular acestei poeme în proză este faptul urmă- 

tor: textul este împărţit în. paragrafe, în versete 

este redactat în tocmai ca un text biblic. 0 aranja 
re da natura aceasta am găsit-o şi la Heliade. In 
literaturile străine de pe la 18401850 găsim pe un
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scriitor care cu deosebire întrebuința aranjamentul 

acesta este anime Lamerai ss. se poate foarte bine ca 

dispoziţiunea aceasta din Cîntarea Romăniei să fi 

fost imitată de Ruaso după Lamenai s mai cu seamă că 

Lamenai s era foarte popular la noi aşa Bălcescu în- 

tr'un articol asupra mişcărei naţionale din 1848 în 

Ardeal, ne spune că în Transilvania se citea: "Les 

paroles croyantesn de lamenais; după aceea în jur- 

nale cars apăreau pe la 1848 găsim traduse mai ml= 

te pasagii din Lamenais. Prin urmare Lamenais era 

de sigur un scriitor popular , la noi, răspînait şi 

mult gustat de ecesa Russo a luat dispoziţiunea pe 

care 0 găsise la Lamenais privitoară la redactarea 

paragratfelor. | . | 

Nu vom cita nici un pasagiu din Cîntarea Romîniei 

pe care o găai ţi în toate crestomaţiele; vom aminti 

unul singur cînd vom cita cît e-va fraze Gin opera 

întreagă a lui Russo pentru ca să vă faceţi o idee 

despre stilul în cars a scris el.
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Cu deosebire în amintirile sale, în jurnalul scris 

1a Sovsja, putem găsi pe lîngă Cîntarea Romfniei 

adevărată proză romtnească, lipsită de neologisme, 

a lui Russo. Puţini scriitori, precum am spus, a 

scris ca Russo, a evitat t odeauna prolizitatea, „de- 

fect pe care-l găsim la un Eliade şi tablourile pe 

care ie a dat el în descrierea amintitilor sale | 

sînt cele mai interesante care 'au scris vre o dată 
în genul acesta de literatură, la noi; este intere: 

sant de amintit faptul că Russo cel ad'întîi în 14 - 
teratura noastră a scris anintiri şi redate. „sub o 
formă cum numai în literaturile străine le găsim. In 
Soveja găsin pasagii admirabile unde arată urttul Q 
care suferea în timpul exilului său acolo; pasagii 
însă concise unde vedem foarte bine stilul nervos, 
caracteristic al scriitorului moldovean; aşa în jur- 
nalul său din 8 Martie citim următ oarâa aescriere: 

"Vremea e minunată. Baba a întinerit; ea ne zîmboşte; dar tot 1 se | 
şti rbenia vede din cîna în cînd
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In cîte-va cuvinte vedeţi foarte bone descros 

peisagiul de pe la începutul lui Marte, Un pusagiu 

încă din amintirile sale este foarte interesant şi 

'“ ne=arată încă mai bine modul de a scrie propriu lui 

Russo; trebuie să ajungem Ja un Creanga de exemplu 

ca să găsim descrieri aşa frumoase ca ale lui Russo 

Am spus că Russo şi-a petrecut copilăria în Basa- 

rabia iacă cum descrie viaţa pe care o ducea în sa» 

tul său şi amintirile pe care i le-a făsat petraca- 

rea sa în Basarabia: 

“Sările satului meu, cînd luna se ridică asupra 
parului şi cumpîna fîntănii se părea un cocos- 
tîre cu pliscul întins.... ce sări seninel 
Intr'amurg se apropiau cârdurile, aducând ni- 
roasele cîmpurilor cu ele, turmele de oi sbie- 
rîna cu ciobanii fluerîna; fumul struhubei se 
împrăştia în văzduh cu mirosul teilor ce venea 
de la pădure; moşnegii spuneau de Turci şi de 
Tătari de moşul Adan cu barba pînă în brâu... 
de Elena Costnzianu, de fraţii din lună” 

Amintiri, Romînia literară-160 

Pasagiul acesta este interesant dacă-l comparăm 

cu alt pasagiu din Cîntarea Romîniei şi vine să con 

firme iarăşi ceea ce am spus înnainte că Cîntarea
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Romîniei nu poate fi datorită decît lui Russo veţi 

vedea că pasagiul pe care-l vo m cita este aproape 

la fel ou pasapiul citat din amintiri: | 

Patria e aducerea aminte aa zilele copilăriei. 
"e. coliba părintească în copaciul cel mare din 
pragul uşei, dragostea mamei, plăsmuiri le ini- 
mei noastre, locul unde am iubit şi am fost iu- 
Diţi.... cîinele cars se juca cu noi, sunetul 
clopotului bisericei din sat ce ne vesteşte zi- 
lsle frumoase e sărbătoare, zbieretul turme= 
lor câînâ se întorceau în amurgul sărei ae Ja păşune....fumul vetrei ce na-a încălzit în 1ea- găn înnălţindu-se în aer.... barza de ps stra- şină ce caută duios pe cîmpie... şi asrul cars nicăeri nu este mai dulce 

Cîntarea Romîniei. Rom. Lit „475 
Numai Rusu putea să scrie ta Cîntarea Romîniei un 

asemenea pasagiu; Niculae Bălcescu n'a trăit la ţa 

ră; 8l e mai mult reprezentantul păturii orăşeneşti 

pe cîna Ruso a trăit Ja ţară şi ain amintiri le lui 
cele mai frumoase pasagii sînt cele unâs ne vorbe 
te de sa 

| 
ul din Basarabia unde se născuse, unde ne 

vorbeşte de viaţa de la țară... 

Prin urmare acestea sînt două trei pasagii din: 
care putem caracteriza bine stilul fermecător şi în 
acelaş tim P comunicativ al scriitorului mo ldovean,.
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Să trecem mai departe acuma să vedem care sînt 

iaeile pe care le-a propovăduit el şi cum cu deose 

bire din acest punct de vedere vedem e asemănare 

între el şi M- Cogăiniceanu. 

Ruso este acela care se plinge mai mlt chiar asctît 

Cogălniceanu de anarhia, de babilonia, - cum o calit 

tia e1 - care era în limba şi literatura noastră 

între 1840-1850. - Intr'un pasagiu îşi închi- 

“puie că Stefan cel Mare ar reveni în ţară 1a noi 

şi că, ar rămînea mirat de ceea ce ar conststa, n'ar 

înţelege nici limba măcar ce o vorbeşte acum pOpo”: 

rul romîn. Iacă cum în Cugătările sale publicate 

în Romînia Literară pag. 85 ne spune acestea: 

* Ce ar face 61 |stefan]| pe un pământ unde n'au 

mai rămas urme Ge umbra lui măcar?...Vorba îui 

nu mai este limbagiul nostru... .Strănepoţii 

Urecheştilor, Dragomireşti lor, Movileştilor i- 

ar zice în versuri, în ode şi în proză: “Erou= 

ie ilustru, trompeta g doriei tale penetră ani» 

mile bravilor Romani de aâmiraciune grandioasă 

şi neîndefinisabilă pentru meritul neînvincibi- 

lităciunei tale." | 

- Prin urmare Alecu Ruso satirizează astfel tendinte |
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le de reformă ale gramaticilor noştrii. Intr'alt 

pasagiu tot din Cugătări în România Literară cată 

din toate forţările să arate că o asemenea cale 

este greşită şi care ar trebui anume să fie drumul 

care trebueşte luat: 

" aiurea ar fi pedanterie să zici că limba, li 
teratura şi poezia sînt trei cuvinte identice 
a unei şi singure formule: naționalitatea. Pen tru noi în necaţi în pedantizme este o nouta- 
te îndrăsneaă ce a 1e rosti, vrednici de hulă învăţaţilor şi leg islatorilor Parnasului. După pilda lui Galilei ce striga in închisoare un= de-] pusese pedanţii vremei de pe atunci *pu= rurea se mişcă", voi striga din Moldova ca să se audă peste Moina, peste Milcov, peste Car- paţi! "limba Domnilor E... |probabil Eliade] L...|probabil Laurian]... P.e Iprobabil Pumnu | şi altora nu esto limbă românească şi litera- tura de astă-zi nu este literatură românească, 

Cugeţari. Rev. Rom. III. 357- 

Pasagiul acesta aminteşt foarte bine un alt pasa- 

giu al lui Cogălniceanu în care se ridica în contra 
poeziei ce se făcea pe vremea în care scria. 

Astfel prin urmară îşi face apari ţiunea Alecu Ruso 
cu ideile sale şi astfel proclamă principiile pe 
care avea gă le apere cu Cogălniceanu şi alţii
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dar cu mai malţă energie şi ironie decât Cogălni- 

ceanu așa într'un pasagiu zice: 

" Unul preface toată limba în “iune” altul : în 

"ţie", altul în “in” altul în “înt" de nu ştii 

cum să te întorci între aceste patru puncturi 

cardinale a gramaticilor...Nici unul nu gîndeş- 

te ca limbile se fac prin vreme; prin scrieri 

bune, după pî"ndul şi spiritul naționalităților 
- Cuge Rom. Lit. 101 

Intrtun alt loc Ruso revine asupra fonetismului 

pe care reformatorii limbei căutau să-l într oducă 

în ideile lor. Anume în Cugătăriie sale descris ii. 

narea de la Blaj de ia 1848 şi spune cum cu regret 

a constatat atunci comedia linguistică de pe cîmpul 

libertăţii, din Pransilvabhia. Iacă în ce mod energic 

dezaprobă cuvintsle cu cari vorbeau oratorii ed: 

naţi în 3/15 Mai 1848 pa cîmpul Libertăţii arărei.r- 

âu-se către popor: | 

"In ziua aceea frumoasă un lucru însă iipsra 

pe cîmpul Blajului: liiiba.... inteligentei. 

Praţii şi fiii ai miilor de 'Romîni adunați e 

pe tribunele Cîmpului Libertăţii nu vorbi au 

romîneşte şi vîntul învietor al acelei pile mă. 

reţe purta pe de asupra capetelor 9 babi dlonie 

-de cuvinte stropşite şi smulse din latineşte, ve 

care bieţii Români nu le înțelegeau nici de
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cum deşi le primiau ca semne de mântuire, zi= 
cînd: o fi, dar... aşa o fi? 

Cug. Rom. bit, 107 

Indignarea lui Russo în contra reformtorilor ese 

te aşa de mare într'un moment încît exclamă: 

 *Dumnzeu îşi va face milă cu noi şi va trimi- 
te pe un Champollion ca să tăimăcească urmaşi- 
lor noştrii operele şi limbile ce ne-au adus 
Drăgoseştii şi Rădeştii de peste munţi. 

| “ Cug. Rom, Lit. 87, 

Prin urmare : învățații transilvăneni-. Prin urmare 

din. acest punct de vedere Russo se aseamănă în to- 

tul cu M. Cogăiniceanu, -. 

Mai este interesantă constatarea pe care o face el 

zice anume că: între toate părţile locuite de Ro= 

mîni singur Moldova a stat mai departe de curemul 

mişcării şcoalei latiniste; şi în cugetările sale 

zice că tradiţiunea scrisă şi orală s'a păstrat 

'mai mult numai în Moldova. Faptul aceasta cată să-l 

şi esplice în acelaş timp Russo şi găseşte esplica - 

viunea În fapţul că Moldova este o ţară rece unâa 
antuziasmu] fie politie fie literar nu pring2 aşa
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totăeauna. Interesantă este această constatare a 

lui Ruso şi în adevăr ducă comparăm cu deosebire 

literatura în Moldova şi»în Mantenia vom constata 

că în gsneral că Moldova s'a ţinut cu mai muită te 

nacitate de stadiul mai vechiu pe când în Muntae- 

nia principii, sisteme noi inovaţivni stau perindat 

într'un mai mare număr decât în Moldova. Ruso spu- 

ne că în Moldova lipseşte entuziasmul pentru refor 

me. Aceasta poate să fie o esplicaţiune dar o ex- 

plicaţiune mai justă trebuie căutată în fenomenul 

amintit şi în alte împrejurări anume că Moldova era 

mai mult sau mai puţin izolată pînă pe -la 1850-60 

pe cînd Muntenia era mai în contact cu Pransi lvania 

şi teoriile care circulau în Pransiivania put eu 

mau uşor să treacă în Muntenia. După aceea este în 

temperamentul]. Molaoveanului în general de a păstra 

mai ma1t traâiţiunea şide a fi mai puţin curios 

a-şi arăta interesul pentru ceea ce se discută în 

altă parte. Vom constata lucrul acesta cînd vom
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studia de exemplu pe Asachi mai de aproape. In mun 

tenia fiind contactul mai frecuent între ea şi cele 

l-alte părţi locuite de Romîni era foarte natural 

ca sistemele să per indeze cu mai multă uşurinţă de- 

cât în Moldova. Prin urmare Ruso avea dreptate cînd 

constata fenomenul acesta şi cînd î1l explica în 

parte, cînă canstata că Moldova rămăsese mai cre- 

dincioasă vechei tradiţiuni. Asupra literaturei 

Ruso constată acelaş lucru anume că literatura es- 

te săracă, e copi lărească , e o literatură imitată 

sau traduceri în cea mai mare parte şi contra unâi 

asemeni literaturi trsbuie numai aecît gă lupțăm 

cu Sc ritică energică; iată cum se exprimă Ruso: 

"Este nevoia de a întemeia critica şi dea 
Pie ani 19 mi înnainte bunătăţile scrierilor 

Cug. R. lit. 201 

Prin urmare Ruso ca şi Cogălnicsanu simte nscesi- 

tatea unei critici serioase care să facă mult bine 

indicînd ceea ce e bun de ceea ce e rău. . Cîna vi-
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ne şi constată starea Jiteraturei noastre se expri 

mă ustfel: 

“ Cînd îşi aruncă cinve;va ochi pe ceea ce se 

chiamă iiteratura romînă, putine şi rari pro- 

ducții pot a-l opri cu plăcere; puţine îndes= 

tulează mintea şi inima; cele mai multe sint 

copilării, încercări fără nici o formă." 

Cugetări, Romînia literară. 101 

prin urmare constată acelaş lucru aproape ca şi 

Cogălniceanu. Si de astă dată Buso caută o sxpli- 

cațiune şi cată anume să înţeleagă cum literatura 

a ajuns la asemenea stare. Intti Ruso găseşte ex- 

plicaţțiunea în unele defecte inerente Romînului? 

zice că Romînii ţin mai mult la ceeu ce este străin 

şi mai puţin la ceeqa ce este propriu naţionali- 

săţii sale; nunumai atîta dar caută botaeauna să 

capete model din străinătate înnainte de a-şi pune 

el principiile sa le: 

"Romînul...rîvneşte srăluciri străine, aleargă 

după umbrele şi fluturii străini şi ca flutu- 

rele firesc se prinde de momiţeriile unora ce 

au punturi şi exclamaţii multe... Mai are Ro- 

mînul defectul că aşteaptă să-i vie de aiurea 

judecata oamenilor şi a lucrurilor sale; căla-
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re pe doui, trei nume ce s'au vestojit ds cîna 
se pomenesc, puterea criticei şi desvoltarsa 
gustului sînt adormite în sl. 

Ror:.Lit. 555-6 

In altă parte Ruso constată alte defecte inerenţo 

rontnului şi care au adus stagnaţiunea în litera= 

tură şi anume constată di spreţui pe cars-l avem 

noi pentru tradiţiunele vechi Şi interesul slab 

pe care-l dăm pentru trecut: | 
"Romînul a avut mulţi oameni mari, dar în loc 
de a le ridica statue, spre a-i cunoaşte, se 
duce să vadă în dețărtare chipul oamenilor mari 
; Românul are vitejii în istoria, are mucenici ai neamului său dar de nu ar fi vântul aă ne şoptească de ei nu an şti că au fost, că pă- mîntul şi inimile nu au ținut numele gici chi- puri le lor; Romînii au avut scriitori mari, dar sînt uitaţi; Romtnul are şi va avea poeţi dar Romînul nu ştie a prețui ce e bun şi ce e vred nic decît numai într'un tîrziu cfnă răceala şi descurajarea au amorțit sufletul.” 

Rom. lit. 516 

Mai expresiv este însă Ruso într'alt pasagiv unde 
„constată lipsa ae tradițiune istorică la noi şi în 
special de tradiţiune literară: | 5 

Ri sipireu cea iute'a trecutului mă: pătrunde de jale. - naţiunile care au perdut şirul obicăiu-
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rilcr părînteşti sînt naţiuni fără rădăcină, 

nestatornice.....limba lor şi literatura n'au 

temelie." | 
Cugetări. Rom. lit. 85-$6 - 

Prin urmare Ruso ca şi Cogălniceanu ajunge la con- 

cluziunea că dacă starea literaturei noastre era 

aşa ae anemică între 1840-50 aceasta din cauză că 

nu eră tradiţiure literară şi că nu ne interesăl 

mai mult de faptele din trecut , de legendele şi de 

elementele noastre popuiare: 

“Nenorocirea literaturei, pedanţi în condei, p 

aanţii în forme, psdanţii în idei care înneacă şi 

omoară în ţările romîne desvoltarea spiritului şi 

a închipulrai vin din pricina neştiinţei limbei şi 

a traditiilor părirteşti; literatura aceasta n'a- 

pe rădănici nici dă roade, 
| __0ug, Rom. lit. 87 

Astfel dar Ruso constată lucrurile şi cată iarăş 

după cum cătase şi Cogăiniceanu, mijloace de în- 

areptare . Iacă cum se exprimă el în această pri- 

cinţă şi cum şi-arată interesul mare pe care-l a- 

vea psntru istoria literaturei noastre populare: 

"Dacă este ca neumul romîn să aibă şi el o lim= 

bă şi-o literatură, spiritul public va părăsi
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căile podanţilor şi se va îndrepta la izvorul 

adevăraţ, la tradiţiile şi obiceiurile pămîntu 

lui unde stau ascunse încă şi formele şi stilul 

şi de aş fi poet, aşi culege mitologia r omână 

care -i frumoasă ca şi cea latină sau greacă 

de aş fi istoric, aşi străbaze prin toate bor- 

deele să descoper o amintire sau o rugină de 

armă; de aşi fi gramatic, eşi călători pe t„a- 

te malurilo romîneşti şi aşi culege limba.“ 
Cug. Rom. lit. 87 

In unele pri vinţi Ruso a făcut ceea ce spunea 

a căutat şi a cercetat tradiţiunile noastrre :popu 

lare , a căutat să culeagă texte din literatura 

noastră nescrisă şi era pentru e1 o deosebită plă- 

cere să compare literatura aceasţa necultă, pentru 

„unii prea primitivă poate dar interesantă, plină de 

viaţă să o compare zic cu literatura searbădă din 

timpul său. De aceaa într'un articol asupra poezisi 

populare pe care l-am amintit, după ce a citat mal 

malte fragmente de poezie populară, exclamă: 

"Iacă poezie ; iacă adevărată oliteratură de 

care se poate mînâri Romînii!." 

Acestea sînt ideile pe care le găsim presărate 

în opera lui Russo. Vedeţi că ele sînt interesante
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şi energic »xprimata. Sînt interesante pentru că 

ne arată tendinţele care. frămîntau atunci pătura 

cultă a scriitorilor din Moldova. 

Rămâne să mai fixăm un punct pentru ca să putem 

mai bine apreţia pe Ruso: Dacă-l studiem alătur de 

Cogălniceanu bine înţeles că parteu lui de nouta= 

tate este intru cât=va mai redusă căci udeila lui 

asupra limbei şi literaturei au fost expr imat e după 

1850; cugetările ca şi o parte din amint irile sala 

au fost scrise de Ruso uupă 1850-52 şi probabil că 

au fost scrise îndemnat mai mu 1t de redactorii ko: 

mâniei literare apărută la 1855- îm mai muita pa.- 

aagii fâin amintiri şi cugetări vorbauste de vaio 

lagiunea de 1ă 1848; citează in acelaş timp scrie: 

rile apărute la 1852 cum erau cele ale unui 0ar$= 

care Codrescu, şi letopiseţele lui Cogă Ini coana 

Prin urmare ac01l0 unde Ruso arată mai bine idei îi 

sule, unde şi-a fixat principiile privitoare la 

limba şi literature romînă; acclo îl vedem venit
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mai tîrziu decît Cogălniceanu. Prin urmare din a- 

cest punct de vedere este mai mult un urmaş al prin 

cipiilo .: fixate de Cogălniceanu. Trebuie săluăm în- 

să în vedere o parte importantă din activitatea lui 

Ruso şi unde de sigur prioritatea sa faţă ds Co- 

gălniceanu nu mai poate fi contestută anume: Ruso 

sta interesat da literatura populară. si Cogă1ni= 

ceanu atrăseșe atenţiuneu asupra ei, este adevărat, 

într'un articol publicat în Magazinul lui Lehrmann 

pe care l-am amintit; vorbind de litsrutura ncastră 

populară aminteşte baladele şi. le califică de "stm 

burele. literaturei noastre: "Der Kern unsersu na= 

tional Litteratur" şi cauţă să arate că această U 
toratură populară este interesantă şi Boate folosi 

scriitorilor şi artişti lor în general, Prin urmare 

în treaciţ Cogă 1niesani aminteşte lucrul acesta 

când era încă în Berlin însă n a dat interesul a= 

cela pe cars l-a dut Rusa lîteraturei. populare, La 
13859, curtnd după înt oarcaraa sa diu străinătate;
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Russo călătoreşte în ţară, precum am amintit, adu= 

nînd tazta din toate părţile; în adevăr în manus- 

crisul 311 de la Academis a rămas o legendă culea= 

să ge el încă în 1839 în călătoriile sale prin Mol 

âovăâ; singur ne spune cum chema pe țărani ca să-i 

cînte sau să-i procite cîte-va poszii populare. Cî- 

Le-va dintr'acestea au fost raproduse de el în ar 

ticolul asupra poeziei populare . Prin urmare num&i 

încape îndoială că Ruso în călătoriile sale aduna 

din tout e părţile elemente din literatura noastră 

populară psntru că e. credea că numai P cunoşt in- 

ță deplină, săi ăm aliteraturei populare poate să 

să lveze literatura cultă, Această esta deja unnma= 

rit mare al lui Ruso; merit care i =a fost numai 

în parte recunoscut âe Alexandri > cîna von studia 

pe Alexanari: vom Jjaasa cum în colecţiunea lui de 

poezii populare numai în 4reactă aminteşte că Ru= 

so ar Pi colaborut la culegerea lor dar de sigur 

colaborarea lui Ruso este mult mai mare decît re-
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zultă din informaţi unile date de Alexanâri. Multe 

din poeziile culese de Ruso se regăssac în varia= 

ta colecyiune a lui Alexandri 

Asupra principiilor privitoare la limbă pe care 

le a formulat Ruso trebuie să luăm în considera- 

ţiune că educaţiunea lui Ruso a fost mai mult fran- 

ceză: precum am spusa deja a trăit în Elveţia fran- 

ceză unde şi-a făcut educaţiunea pînă la 1848 dar 

este curios cum Cogălniceanu, sub influinţa cul- 

tur ii germane ajunge ia aceleaşi constatări asu - 

pra limbei şi liteaturei la cari a ajuns Rusoc dub 

intiuinţa şcoalei franceze; constată acelaş lucru, 

5e exprimă âproape în acelaş mod în ceea ce priveş- 

te reforma care trebuie adusă limbei şi literatu- 

rei noastre. In principiu Este în mare parte în- 

fluinţat de Rabelais; Rabelais este acela care a 

ironizat foarte mult tendinţele latinizăt oare da- 

care orqu stapăniţi Francezii din timpul lui; a 

scris tractate întregi în care persiflează pe aceia
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tari căutau să latinizeze cu or ce prei, limba fran. 

ceză; ei bin e Ruso a citat în multe părţi pe Rabe 

lais şi nunumai atît dar se vede că a împnumutat 

chiar mijloacele de polemică pe care le întrebuin- 

ţa scriitorul framcez; citează cuvinte inventata 

de scriitorii noştrii latinişti după cum Rabelais 

eita şi inventa cuvinte latinizate. 

Prin urmara ca urmaş al lui Cogălniceanu dar in 

fluiniat de şcoala franceză Alecu Ruso nu are 

meritul de a fi atras atenţiunea el întîi asupra 

anarhiei care era în limba şi literatura noastră 

de pe la mijlocul secolului trecut; dar are meri- 

tul mare de a fi găsit remediul, de a găsi îndrep- 

tarea literaturei în cercstarea literaturei popu- 

lare şi de a fi căutat singur să aplice principiiie 

pe care le fixase. 

Lecţiunea viitoare vom vedea cum din acest punct 

“ e de vedere atît Cogălniceanu cât şi Ruso au avut o 

o 

S 
O influinţă binefăeâtoare care se găseşte pe deplin
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exprimată la Costache Negruţi și mai tîrziu la A- 

lexanâri * .- 

209 00 CR CE PAM E CEE e Ma One ca ORA fit: E nr ptr eee m me em 

Consacrăm lecţiunea de astă-zi tot unui scriitor 

moldovean şi care, după cum vom vedea, prezintă mul 

tă asemănare din punctul de vedere al spiritului şi 

al ideilor cu Cogălniceanu şi cu Russo, ne vom ocupa 

anume de | 

COSTACHE NB G R UZzZI 
> m Ce a E me ceea ra me ee ca: = D> o PE PI m DE: EN Cm: 3 ART me Mer Mm mm m MR m Ce E 

Biografia lui rămîne ae complectat un singur studiu 

bun s'a publicat asupra lui în revista "Albina Car= 

paţilor"” î'"n 1878 csre a fost reprodus în Convorbi- 

rile Literare %om.20. 
| 

In manuale se spune că Costache Negruzzi s'a năs= 

cut la 1808, Data nu 6 sigură singur fiul său D1.e 
Iacob Negruzzi admite sau 1808 sau 1807. Sta născut 

în Moldova, primele învățături le a luat âe la un 

dascăl romîn şi de la un dascăl grec. Pînă la vîrsta



= R41 = 

ae 13114 ani adică pînă pe la anul 1821, a petrecut 

în Iaşi; evenimentele revoluţiunei greceşti fac în 

să ca familia sa să părăsească Moldova şi să se re= 

tragă în Basarabia în ţinutul Hotinului unde petre= 

ce un an. La 1822 trece la Kişinău şi la 1923 fami: 

iia lui se întoarce în Iaşi. In timpul cît a stat 

0ostache Negruzzi în Basarabia a avut ocaziunea 

să facă cunoştinţa poetului rus Puşkin . In scriso- 

rile sale aminteşte de această cunoştinţă a celebri 

dui poet rus. Intors în Moldova C- Negruzzi îşi con 

ţinuă instrucţiunea sa la 1826 însă “atăl său moare 

şi în urma lui rămâne o avere încurcată, Costachă 

Negruzzi îşi pierde chiar cîte-va moşii sle sate din 

Basarabia şi e silit să se concentreze în mica lui 

moşie Trifeşti pe malul Prutului moldovean; în ace= 

laş timp contină mai departe studiile lui literare. 

Se amestecă puţin în politică, ocupă ofte-va func- 

şiuni, e ales chiar deputat în Divan sub M. Sturd= 

za şi e cînd favorizat când prigonit de acest Domn=
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Mihali Stourdza era un om care se lăsa uşor să fie 

intluinţat de alte persoane; mai ales atitudinea sa 

faţă de Costache Negruzzi ne arată temperamentul 

său schimbător pe care se putea puţin conta anume: 

Mihail Stourdza îl numeşte efor al şcoalelor şi în 

diferite alte funcțiuni şi în acelaş timp Însă as= 

cultînă de glasul puternicilor zilei î1 exilează. 

Sub domnia lui Me Sturdza 8 fost exilat ae două ori 

dar oxiiu1 durează puţin timp - 

Ceea ce s remarcabil este că 0. Negruzzi este o 

escepţiune faţă de alţi scriitori din această epo= 

că, el n'a luat parte la evsniment ele de la 1848 

căci cu toată atitudinea pe care o avea faţă de e1 

Mihail Sturdza, scriitorul nostru ss credea totuşi 

obligat oare-cum faţă de domn şi i recunoştea oa= 

re cari bine faceri pe care i le făcuse Domnul şi 

credea că dacă ar Ia parte la revoluţiunea ce la 

1848 s'ar ridica în contra binefăcătorului său. 
Aşa încît 0. Negruzzi n'a mers alături de Qogălni-
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ceanu, Russo, Alexanâri în timpul evenimentelor re- 

voluţiunei de la 1848, 

După revoluţiune C. Negruzzi ocupă iarăşi diferite 

funcțiuni 1 întîlnim director al departamentului de 

finance, al lucrărilor publice; însă nici în aceas= 

tă funcţiune nu pbtrace mult. Mai tîrziu î1 găsim 

judecătorîn divan; se retrage însă pe la sfîrşitul 

vieţei aproape cu desăvirşire din afacerile poli- 

tice şi petrece la moşia sa Trifeşti pînă la 1868 

cînd moare la 25 August. 

Aceasta este, pe scurt schiţată, biografia scrii- 

torului nostru e 

De 12 Costache Negruzzi ne au rămas relativ multe 

scrieri at?t în proză cît şi în varsuri:; ele au toat 

reunite într'o sdiţiune la 1872-73. Ediţiunea sste 

compusă din 3 volume. Ediţiunea acsssta îngă tra-= 

buie să fie înlocuită printr'o alta făcută în mod 

mai conştiineios. Innainte de toate, defectele ei es 

te că nu poate Fi întitulată“opere complete" ala
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scriitorului nostru; în adevăr nu găsim în această 

edițiunecîte=va din lucrările publicate de Costache 

Negruzzi între 1840 şi 2660 aşa de exemplu în volu= 

mul al II care coprinâde poeziile sale atît origina- 

le cît şi traduse, nu găsim fabulele care apăruse 

În Albina Românească la 1832 ; nu găsim ce asemenea 

o notiţă, de altminteretea fără vra-o valoare lite- 

rară deosebită, intitulată : n ? " de aseme= 

„nea în volumul III ar fi fost de Înregistrat un vo-= 

devil, care nu ştiu pentru ce motiv a fâst esclus 

din ediţiunea de la 1872; vodevilul a apărut la 

1851 sub titlul "Carantina". Lipsa aceasta nu ses 

simte tocmai mult dar e ae regretat că ediţiunea de 

la 1872 nu publică un articol foarte important , poa. 

te nu attt pentru activitatea lui Costache Negruzzi 

cît pentru desvoltarea literatursi noastre în epoca 

pe care am sutudiat-o, anume lipseşte în această edi 

iune articolul apărut în Dacia Literară a lui Cogă] 
| niceanu intitulat "0Sntece populare ale Moldovei"
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la 1840, ei bine Costache Negruzzi a studiat aici 

poezia noastră populară şi în acelaş timp încearcă 

o clasificaţiune a testelor poetice din literatura 

noastră nescrisă anume împarte poezia noastră popu - 

lară în cîntece ostăşeşti, în cîntsce religioase, 

cînteceistorice, cîntece de dragoste, de nuntă, voi 

niceşti sau de codru. Cînâ am studiat lecţiunea trs- 

cută pe Alecu Russo, am amintit că e1 este unul din 

aceia cari au atras atenţiunea asupra deosebitei im- 

portane pe care 0 avea Folklorul în studiul 1lite- 

raturei noastre populare; Cogălniceanu şi dînsul 

sta atins de această chestiune; ei bine C. Negruzzi 

şi e1 merge în această privinţă alături de Russo şi 

de Cogălniceanu; dar trebuie să atrag uarăşi atenţiu 

nea că Ruso de la 1838-39 deja, atrăsăse atenţiunea 

asupra poaziei noastre populare pe cînd pe Negruzzi 

41 vedem ocupîndu-se de această chestiune numai la 

1840 în aceeaşi epocă aeci ca şi Cogălniceanu.» 
, 

Prin urmare este de regretat, Spun; că în. această adu
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pe care unii de sigur o consideră ca definitivă, 
nu înt î1nim ceea ce în adevăr trebuia să aşt ept ăm 
ca să putem studia ds aproape activitagea lui C. 
Negruzzi . 

Coprinsul celor trei volume ale ediţiunei 1872173 
este destul ae variat . Volumul I coprinde proza lui 
şi tocmai ca prozator Costache Negruzzi ocupă um 
loc de frunte în literatura noaatră. Scrierile în 
proză sînt cu ceprina Wariat: mi c4 amintiri din ti= 
nereţea lui, atît din Moldova cît şi Gin Basarabia 
descrisri, după aceea cfte-va schiţe de moravuri 1e 
societăţii ds.pe atunci; precum şi schiţe istorice 
precum ests: "Alexanâru IĂpuşneanu" şi "Sobieski şi 
Româînii"înssfîrşit sînt conferinţe, mai multe seri- 
sori adresaţțe către prieteni, scrisori în care Cos-= 
tache Negruzzi căuta să s8 ocupe de unele chestiuni 
Şi în acelaş timp să întreţină pe prietenii săi de 
unele fapte interesante at pentru istoria limbei 
cît şi pentru istoria literature,
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| Volumul a aoilea coprinde poeziile sale. Poszii- 

le originagle formează începutul volumului şi sint 

foarte puţine îa număr. Poezia * _ este o 

traducere, cea d'întîi din volum este o prelucrare 

după Gesner precun a doveqit- Dl. Bogdan Duică. 

Prin urmare această poezie care ar putea să figure 

ze ca-cinste alături de cele-l-alte trebuieşte 

stearsă din lista scrierilor originale ale lui Ne- 

gruzzi. Poeziile cu coprins istoric nu au 0 deose- 

bită valoare . Am amintit deja cîte-va din aceste 

poezii  : "Bu sînt romîn“ în lecţiunea de deschides- 

re, versul este cît se poate de prozaic,. 

Volumul al III coprinde teatrul său; teatru în 

care găsim un început de vodevil "Cîrlanii” apoi 

“Muza de la Burdujeni"; pe urmă o traducere din Vic 

tor Hugo “Marie Tudor"; de asemenea C. Negruzzi 

în acelaş volum dă 0 traducere după Antioh Cantemir 

„Acesta este, în rezumat, coprinsul celor trei vo- 

lume. Să vedem în general care sînt; calităţile li-
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terare ale scriitorului nostru. 

Costache Negruzzi, cum am spus, apurţine aceleaşi 

familii de spirite ca şi Cohăini ceanu, Rusu şi în 

adevăr sînt multe puncte de contact între aceşti 

scriitori. In general, în prima linie şi C. Nsgruz- 

zi cu şi Cogălniceanu şi Rusu caută. să se ridice 

în contra tendinței de reformare a limbei . Intr! o 

scrisoare din volumul I aruncă fraza incidentală 

următoare: 

“Nu e dat tutulor a crea ziceri şi a băga scal pelui în biata limbă pentru a o sdrun3 i cum li se 
pare. * 

In aită parte Costache Negruzzi voeşte să arate 
în mod mai convingător cît de greşită este tendinţa 

aceasta de a transforma limba şi de a elimina cu 

desăvîrşire or ce forme vechi în afară de cele la- 
tineşi: anume tot într'o scrisoare din volumul 1. 
pag. 269 citează un pasagiu pe care dînsul zice că 
l'a găsit într'un manuscris vechiu dar care poato 
foarte bine să fi fost imaginat de 21. Pasagiul es- 
TA mă nt
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te următorul: | 

"Năvălindu noroadele străine, âu năpăaitu ca. 

lăcustele piste români, Au semănatu prin clevetir 

zavistiea pintre ei.: Greşealele Românilor i-au 

slăbitu . Atunci  vrăjmaşii răpindu-le prin 

silă  arepturile, le iscodeau vinovăţii şi îbh 

munceau cu feluri de cazne,. Aceste obide. 

"au adus robia şei, şel" 

. Costache Megruţi subliniază în tot acest pasagiu 

cuvintele de origine străină şi în special pe cele 

slavone şi după ca fuce această citaţiune se în- 

treabă cum. ar putea acest pasagiu scris într'o ro 

mânească aşa de frumoasă aşa de sănătoasă, să fie 

schimbat întrto construcţiune ande toate cuvintele 

s lavone întrebuințate 'să fie înlocuite! . 

Dar Costache Negruzzi întrebuinţează alt mijloc 

pentru ca să ridiculizeze pe cei cari căutau să 

schimbre limba, anume recurge la teatru, la ridicu 

litarea pe scenă a acestei manii; singur ne spune 

într'o notă adăugată lă sfîrşitul “Muzei de la Bur- 

dujeni" că impulsul care ka făcut să scrie 

această comedie a fost aorinţa de a ridiculiza pe
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cei cari stricau limba întroducîna ns01ogi sme. 

Coprinsul acestei farse: "Muza ae la Burdujeni” 

foarte uşor, foarte fruvol, cum vă puteţi închipui 

este următorul: , O doamnă din nordul Moldovei, anu 

me Caliopi Buzuiocc, este candidată la măritiş. Are 
mulţi pretendenți la mîna ei, foarte mulţi ; între 

aceştia se află unul însă mai serios anume vameşul 

Trohin; acesta are însă un nepot care vrea şi el 
aă se însoare fiină amorezat în duduia Anica. N'av 
vea însă bani şi cere unchiului său Trohjn; unchiu 
însă îi spune că şi dînsul se. căsătoreşte şi că a= 
re nevoie de bani pentru a putea lua de soţie pe 
cucoana Caliopi Buzuioc; ținta nepotului a fost u- 
tunceu să lecuiască pe unchiul. său de dorul căsă- 
toriei şi pentru a-şi ajunge Scopul reu rge la in= 
tervenţiunea actorului Teotoridi care imag ine ază 
următ oarea stratagomă: scrie trei scrigori cucoa= 
nei Caliopi Buzuioe ca venină din partea unui ita- 
lian, unui neanț şi unui grec, Cucoana Caliopi Bu-
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zuioc le primeşte e încîntată, şi speră că va pu-: 

tea între acesti trei să poată ulege un logodnic pe. 

care-l să prefere vameşului Trohin, pe care-l primş 

meşte de atunci cu răceală. Intr'o zi Teodoriadi 

deghizat cîna în italian, cînd în neamţ şi cînd în 

grec vine la cucoana Caliopi să-l prezinte oma- 

giile, Cucoana Caliopi Buzuioc îşi uită de tot de 

vameşul Prohin pînă în cele din urmă stratagena se 

descoperă, coana Caliopi se vede înşelată, Trohin 

e lecuit de dorul căsătoriei şi din toate acestea 

profită nepotul căruia unchiul Trohin îi qă ceva 

avere şi se poate în sfîrşit căsători cu duduia, 

Anica. 

Bi bine, Costache Negruzzi a dat rolu 1 principal 

în această fursă acesti cocoane Caliopi Buzuioc pe 

cară o iîntituleaă Muza ae 1a Burdujeni, pentru că, 

aşa cum 0 reprezintă Negruzzi, este un fel de femee 

ie instruită, cu pretenţiuni literare, care face 

şi versuri pe lîngă alte defecte pe care le are.
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Spre u judeca de efectul versuri lor comise de dînsa 

le citea servitorului ei Stănică, cerându-i apre- 

cierea. Versurild sint urmatoarele 

| o mulțime de cuținte terminate în ciunei 

Si întreabă pe urmă pe Stănică cum i pare? 

"Frumos! dar cam multe ciune şi tăciune" 

si s'ar putea cita mai multe pasagi de acest fel 

de un comic care bine” înţeles a putut să facă să 

râaă publicul ae acum 50 de ani mai puţin preten- 

vios. | | 

„Vedeţi prin urmare că C.Negruzzi recurge la a1t 
mijloc ca să rediculizeze reformatorii limbei noas- 
tre; ar fi ceva de remareaţț asupra modului cun a 

căutat 0, Negruzzi în această piesă să bat 'j ocoreas 
că pe reformat orii limbei nostre; anume dînsul îşi 
închipuieşte pe Caliopi Buzuioc, muza de la Burdu= 
Jeni, vorbina în limbi stricată a acelora cari ad= 
mit au principiile scoalei fonet ice cum era între 

alții Aron Pumnul; şi în acelaş timp ridiculizează
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mania de a franţuzi Limba. -0 observaţiiune trebueşte 

făcută: la noi, bărbaţii au căutat! altfel să strice 

limba romînă decît femeile; bărbaţii s'au folosit 

de filologie și au căutat să lattnizeze Limba; pe 

cînă femeile să o franiuasască . Nici o femeie “a 

putut nici o cată să întrebuinţeze cuvinte ca F'po 

seciune,; protestăciune" pe care numai an bărbat 

care a făcut filologie le-a putut rosti; o femee ar 

fi întrebuințat franţuzisme mai multe daf, nu cuvin 

ta formata după regulile fonetice a la âron Pumnul. 

Prin urmare este nenaturală întrebuinţarea acesti 

fel de cuvinte de către Caliopi Buzuioc. Dacă 0. Ne 

gruazi af fi introdus în piesă un fel de filolog 

pretenţios efectul ar fi fost mult mai mara. 

Prin urmare punctul comun care 1'am constatata 

la, Negruzzi ca şt la Copgă Iniceanu şi Rusu este cam 

punia în contra neclogismelor şi a reformatori-lor 

limbei . | 

Un alt punct comun între: Negruzzi şi aceşti scri
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itori este c ă şi dînsul a căutat să-şi ia subiee- 

tele sale din literatura noastră populară, din is- 

toria noastră şi în adevăr volumul său de proză ca 

şi cel de poezie, mai puţin însă de altminterelea, 

copri ndomtapte luate din istoria noastră, din tre- 

cutul nostru şi chiar din viâţa contimporană a lui 
Costache Negruzzi şi aceasta nunumai în proză dar 

chiar şi într'o poezie. Poezia aceasţa , anume “ 
Aprodu 1 Purice" aste însemnată mai mult ca daţă is 
torică decît ca valoare literară. Ea a apărut deja 
la 1837; prin urmare vedem că înnainte ca Cogălni- 
ceaânu să publice în această direcţiune în "Dacia 
Literară" şi să propage ideile lui, c, Nearuzzi 
încerca deja să lucreze în direcţiunea aceasta, 
Cost ache Negruzzi a făcut ace laş lucru ca Văcărescu 

cînd am studiat pe Iancu Văcărescu « am: "amintit cîte 
va elemente literare popuiare pe care 16 găseam în 
opera lui; ae asemenea la Asachi în “Dochia şi Tra 
ian" ei bin C. Negruzzi s'a încercat :şi el în a-
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ceustă direcţiune . Subiectul poeziei lui “Aprodul 

Purice" este luat din cronici şi în special de la 

Neculce. Negruzzi nu ne spune de unde anums l'a 

luat dar în Neculce găsim pasagiul din care s'a în- 

spirat Negruzzi. Tlacă anume cum povesteşte cronica- 

rul Neculce incidentul din viaţa lui Stefan cel Ma 

re care a fost postizat de 0, Negruzzi: 

“Stefan Vodă cel bun cînd s'u bătut cu Hroiot 
Ungurul,..au fost căzut calul cu Stefan Vodă în 

văsboi, iară un Purice Aprodul i-a dat calul lui 

gi ma putea în grabă încaleca Stefan Vodă ffind 

om mic. Si au zis Purice Aprodul: Doamne su mă 

voi faca o moviliţă Vin-o de te suie pe mine să 

încaleci, Si s'a suit pe dânsul Stefan Vodă 

i au încalecat pe cal şi a zis atuhcea Stefan Vo= 

dă: “Sărace purice de oi scăpa su şi tu atunci ţi- 

ai schimba numele din Purice în Movită. Ă 

Neculce | Cron., Cog.I[.181 | 

Avem a face aici cu 0 legendă probabil închipui- 

tă aq hoc pentru a esplica originea familiei Movi- 

le ştilor. Prin urmare imag inaţiunea populară a com 

binat aceste elemente pentru ca să se găsească în 

viaţa lui Stefan cel Mare 0 scenă care ar explica 

originea numelui familiei Movileştilor. Bi bine
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GC. Negruzzi s*a folosit de acest pasagiual lui Ne- 
culcea şi l'a poet izat în pema "Aproâul Purice." 

Apr odul Purice este ceva mai mult adectt o baladă, 

este ceva mai puţin decît o epopeă; este un poam 

epic de 5-600versuri. Este muiţ lăudat , se citează 
în antologii; aar spun deept că versurile sînt 

st îngace » prozaice, foarte teneşe ne amintesc în 
mult e privinţe “Jalnica Tragoâign a lui Akăexandru 

Beldiman şi ştiţi cît de prozuică este această con 
punere a scriitorului “moldovean; ai bire istoria 
sirea faptelor epice sste tot aşa de rău redată în 
poema lui C. Negruzzi care de altminterelea ar fi 
putut în loc de 600 do versuri să se mulţumească 
cu vre 0 150 numai ca să facă mai multă bucurie ci 
titorilor, 

In afară de această încercare, pe la 1840 Costa- 
che Negruzzi , după epopea aceasta, cont inuă a se 
folosi, în proză mai ales, de direcţiunea sănăt oa- 
să fie dintr'o inclinaţiune | personală lui fie şi 
din cauza sfaturi Lor pe care le putea avea de. la
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scriitori ca Cogălniceanu şi mai tîrziu Alecu Ru- 

so, Alexandri; a continuat deci să utilizeze e19- 

mentul nostru naţional. Intre toate compunerile 1. 

istorice în proză “Lăpuşneanu cu seosebire se ci 

tează ca un model ae stil romînesc. în adevăr aici 

găsim o calitate pe care n'am găsit-o în "Aprodul 

Purice" şi anume : conciziunea; în Alexanâru Lă- 

puşneanu ne dă în puț ine cuvinte scene frapante 

şi tot pe atît de sugestive; alătur de caracterul 

lui Lăpuşneanu» schimbător ; capricios, sălbatac în 

trucît -va, este foarte bine redat caracterul intri 

gantului Moţoce- 
| 

| In Sobieski şi Romînii" avem mai mult un fapt 

istoric decît 0 expunere literară; la "Sobieski şi 

Romînii" mai curînd găsim defectul amintit la Gh. 

Asachi. Cînd am stuaiat nuveleie lui am spus că 

nu sînt decît scene luate din cronicarii noştrii 

şi redate îmtr'o limbă care numai pretențiuni de 

estetică nu poate ca să aibe; Bi bine în Sobiecki
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şi.Românii, care iarăşi se itează mult, pe nedrept 

după părerea masa, nu găsim aceleaşi culităţi ca în 

Iăpuşneanu care în adevăr este un mărgăritar al 

prozei ncastre pînă pe lu 1840, 1850. Apoi C. Ne- 

« gruzzi mai are mici compuneri luate din trecutul 

nostru. 
| 

Volumul I începe cu scene şi amintiri din viaţa 
lui sau a altora, am spus că volumul I coprinde 

proza după aceea n e descrie cum a învăţat romt - 
neşte" şi apoi ne Gă un fel de novelă "Zoe" urmată 
de alta "0 alergare de cain, Zoe ca şi "0 alergare 
de cai" sînt după mine cît se poate de plate şi 
găsim defectul pe cars l?'am menţionat la "Aprodul 

Purice" prea multă prolexi ate, incidente prea ba- 
nale, o expunere pea leneşă.. "Zoen poate fi intere 
sânt pentru cei cari studiază starea socială între 
1840- 1860 dar e puţin interesantă din punctul ae 
vedere literar; ne descrie un caracter de femeie 
schimbător, curios întru cît-va dar care n!'are ni= 
mic sxtraordinar si cara se cimei ne. în anla Ain
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mic extruordinar, care se sinucide în ce1e din urmă 

pentru că n'are ceva mai bine de făcut. 

Tot atît de puţin interesant se ste "0 alergare de 

cai" ; iarăşi aragostea intervine şi iarăşi scene 

combinate împrejurul acestui sentiment. Interesaân - 

te sînt însă amintirile proprii din viaţa lui şi 

din viaţa altora Scrisorile sale ne dau un mate- 

rial interesant atît din punctul de vedere literâr 

cît şi din punctul de vedere istoric pentru stu- 

diul nostru. Deja din poeziile lui Negruzzi se va- 

ds că nu era un talent liric, este mai mult un ta- 

lanţ. de narator, de descriitor; descrierile lui st: 

sînt deo conciziune în unele părţi pe care rar 0 

găsim lascriitorii noştrii; în general descrierile. 

pe care ni le Gă despre persoane, portretele pe 

care le face str foarte interesanțte şi bine redate 

Sînt aiferite moduri de a face o descriere: 0 des-.-- 

criere poate să consista în acsea că scriitorul 

ia rînd pe tînâ trăsături le mai caracteri st ice pe 

>
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care 1e veds la o persoană, - vorbim în special de 

portrete, - 0 asemenea descriers aste acsa Ge exem 

plu pe care am amintit-o cînd am studiat pe cronica 

rul Ureche, aceca a lui Stefan cel Mare dată de 

cronicaruul moldovean, această descriere, pe care 

am citaț-o atunci, e socotită cu drept cuvînt ca 

una din cele mai bine scrise din literatura noastră 

prin faptul că Grigore Ureche în cîte-va cuvint e 

bine alese şi enefgice ne dă un tablou aproape ds- 

săvîrşit de domnitorul moldovean. Ureche dă culită 

țile lui Stefan cel Mare aşa cum şi le a închipuit 

el, aşa cum a putut să le reconstituiască după cer 

cetările pe care le făcuse el după amintirile care 

rămase în popor asupra lui Stefan cel Mare . Prin 

urmare acesta este un moa de a descrie. Este un 

alt mod şi încă o tranziţiune cu modul cel-l-alt 

descris. Voi cita un pasagiu din scriitorul pe care 

1'amstudiat Vinerea trecută: Alecu Ruso. Anume, 

şurnalui să: din 9 Varte Rugo face următoarea
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însemnare că a primit în ziua aceea, acolo uns. 

sera exilat, vizita mai mu lt or persoane care voiau 

să vadă pe tînărul Molaovean: 

"Către seară primesc 0 mulţime de vizite.. pe 

un vameş ciung şi trei cucoane; una s o mătuşe 

groasă ce se crede încă tînără şi face nazuri; â- 

re în creştet un pieptene, deşi e cu părul sbîrlit 

poartă rochie neagră care a fost de mătase şi un 

şal iar negru. Cea-l-altă e munteancă ; nu-i slută 

dar e sulemenităşi înţîrţînatră şi tăreşte după sine 

o manteluţă ce pare a fi fost de drap-de-dame, î 

treia, îmbrăcată cu straie jumătate vechi jumătate . 

nouă, înfăţişează curat chipul. acelei frumoase şi 

puternice denumiri romîneşti ce aseamănă pe femeie 

siută cu ciuma." 
: 

Cuvîntul din urmă serveşte âa tranziţie celui de 

| a doilea gende descriere. Anume descriersa poate 

să consista şi în aceeu că se iau termeni ds compa 

rare „ Modul acesta din urmă cu deosebire ze între 

buințează cînd este vorba de a se arăta defectele 

şi părţi le slabe ale omu Lui + Comparaţ iunea în ade- 

văr se poate îngrebuinţa şi cînd se arată alităţi- 

le cui-va ;:un OM viteaz poat8 fi comparat cuun 

trăsnet; un Om Joinie cu un brad; bine înţeles pen 

tru ca să închipuim mai bine calități le persoanei
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dar cu deosebire cîna este vorba de a se arăta slă 

bic iunile omene şti , defectele atunci ne folosim 

mai mult de mijlocul acesta. Si de ce oare deosebi 

vea aceasta? Explicaţiunea mi se pare că este în 

faptul următor: Prumosul, în natură este mai rar 

„decît Urftul precum binele este mai rar dectt răul 

pentru a compara frumuseţea cuiva, calităţile lui 

snfleteşti e mai greu să găsim termeni de compara- 

tiune: dar pentru răutave , pentru urăciune, pros 

tie ca să vorbesc numai de detectele «ele mai bi 

ciuăte totdeauna găsim mai uşer termeni de com- 

paraţiune Ei bir cînd prin urmare este vorba ie 

a s8 descrie ridicolul se întrebuințează compara- 

ţiunea , cu deossbire în popor găsim tenainţa acea 

ta de a se folosi de o comparaţiune pentru ca să nu. 

„se mai piardă multe vorbe pînă. a ajunge 1a descrie 

eu care. se potriveşte; n'avem ascît să luăm horele 

noastre cînd se improvizează la joc o batj ocură la 

adresa cutărui sau cutărui flăcău sau cutărei şi 

cutărei fete din sat care are vre-un defect.Bi bine
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borele noastre ci: deosebire cînd este vorba de a 

se arăta defectele cuiva sînt pline de asemenea 

descrieri care în fona se reduc numâăi la o compa- 

rațiune. Voi cita o asemenea descriere, c satiră 

publicată de Marian sub titlul de nevasta urîtă 

din care vaţi vedea cum recurge poporul la compa- 

raţiuni pentru ca să descrie defectele cuiva-: 

Gu un câp ca de drac 
Si la faţă ca o rață 
Cu ochi mari ca de măgari 
Buze moi ca de broscoi 
Buze moi şi subţirâie 
Ca dunga de la podele 
S1 trei degete de-a mele 
Co dinţii de chilimbar 
Ascutiţi ca niste pari 
GL picioare de cocoare 
51 va trup ca un butuc. 

Marian, Satire, 84 

Vedeţi ca să dea imaginea redicolă a unei femei 

urîte la ce mijloace recurge? Ei bine tocmai mijloa 

cele acestea ile găsim la C. Negruzzi în portretele 

pe care. le dă. In general scriitorii noştrii cari 

stau mai aproape de popor recurg la mijloacele în- 

trebuinţate de e1 pentru a arăta ridicolul. Acelaş
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mijlocul de a descrie defectele unei persoana îl 

veţi găsi la Greangă precum îl găsim la C. Negruzzi 

Voi cita un pasagiu andne din Negruzzi unde găsim 

o descriere în felul acesta Pasugiul e luat toc- 

mai din bucata cu care începe volumul: L: cum a în- 

văţat ei romîneşte în care vrea să ne descrie ridi 

culizîndu-l pe dascălul său şi iacă cum ni-l re- 

prezintă; 

" Profesorul romîn area un nas cu totui anti 
romîn căci iasă că era grozav de mare dat 
apoi era cărligat încât semăna mai mult a pro- 
boscidă decit a naa.t 

Vol.I .pag 5 

Fraza aceasta este suticientă pentru ca sa ne ta 

cem 0 idee de figura profesorului. Intr'alţ pasazîu 

merge mai departe cu descrierea profesorului ară .- 

tî du-na cum vorbea d'înnaintea elevilor săi şi cum 

ca să inpună mai mut îşi punea ochelarii pe nas 

" ca un ture călare pe un armăsar roip" 

comparaţiunea uceasta este clasică! Ochelari ca un 

ture pe un armăsar roib!Aceasta î-mi aduce aminte
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de comparaţiunea pe care am auzit-o lqgun ţăran sa 

re fusese în'răsboiul ie la 1877, comparaţiune tot 

da natura aceasta cu desăvîrşire în spiritul popu- 

lar ; ţăranul voia să descrie în mod ridicol pe 

comandantul său cînd încăleca: 

“era atît de mic încît când încăleva mi se pă- 
rea că văa un ciocărlan că se suie pe o casă"! 

Aceiaş chip popular de a descire vedem deci şi la 

C. Negruzzi, vedeţi nu trebuese descrieri lungi, 

în cîte-va cuvinte vedem cum era dascălul care l!a 

învăţat romîneşte , de altminterelea destul de bine 

Prin urmare Costache Negruzzi, precum am spus, în 

portrete afe talentul: descriptive Acesaşi calitate 

o găsim în descrieri de altă natură anuje în des- 

crierea unui peisagiu şi a unor stări sufleteşti 

determinate de un peisagiu . Intr'una din scriso- 

rile sale ne vorbeşte de aspectul pe care-l avea 

laşii întimpul său şi este foarte bine zugrăvit ta 

bloul unui colţ al Iaşiilor, un colţ care se poate 

găsi şi astă-zi de vizitatorii laşului Ne spune
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adume că într'una din plimbări le lui ajunge într'un 

loc unde vede următorul lucru pe -care-l descrie 

astfel: 

"A! iată la o fereastă o gerană, cîte-va rozate 
o mkșşunea galbenă: aici şade un bărbier.Văd 
un ştergar întins pe o prăşină; bărbieriţa tre 
buie să fie tînără, Bărbierul se mare amator de 
flori şi de păsări. Are colivii cu stic deţi 
cu mierle şi cu privigketori. E1 cultivă mai 
cu seamă merlele, Dăună-zi un bărbier, care are 
mai multe sburătoare de acestea, văzina pe DL. 
Delmary |Deimarz era pe atunci directorul ope= 
rei italiane| cs se întîmplă să treacă pe ain- 
naintea dughenii lui şi se oprise ascultîna cu 
o sfîntă oţarire concertul acestor păsări şue-= 
rătoare, $i zise cu multă bonomis: Domnule, nu 
cumperi două merle pentru tsatrul D=tale? Pi 
le-oi da eftin. D- Delmary fi aruncă o căutătu 
ră fulgerătoare şi tu întoarse spatele." 

Vedeţi în cîte-va linii un colţ întreg al Oraşului 

bine zugrăv ît după acesa ironia foarte amară a băr 

bierului inteligent la adresa Dlui Delmary cînd com 

pară în bătaie de joc cîntăreţle operei cu mierloii 

lui! Vom mai cita încă un păsagiu din descrierile 

lui 0 descriere care şi astă-zi poate fi apreţia- 

tă de cine cunoaşte laşul;
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" Dacă te-ai întîmplat a di vre-o dată la apu 

sul soarelui pe dealul Cetăţuii într'o seară a 

lunii lunie,; âupă ce ai privit steaoca zilei Go= 

borîndu-se după muntele Pionu) şi după ce trep- 

tat razele lui începu a se stinge în umbeele 

noptii: în acel chiar-oscar pri încio0s ochiului 

spune-mi întrunatu-ţi vederea de pe culmele în- 

vecinate pline de verdeață şi de bucurie asupra 

oraşului ce zace la picivarele tale beat de 

vust , culcat pe costişa lui ca să-şi odihneas- 

că mădularile cele ds granit? Luat -ai seamă a= 

+uneci la o ceaţă ce vine şi 88 întinde ca un 

giulgiu mortar pesta vîrful surnurilor şi-a . 

clopotnitelor ceaţă grasa ca somnul trădătoru- 

lui şi rece ca mînă soartei; care une ori ca 

an smeu se încolătăceşte împrejurul oraşului, 

sau ca un Briareu îşi întinde braţele în toate 

părţile, însemnînd feluri de figuri fantastice 

precum un mars caleidoscop? 

vVeceţi este un tablou frumos, bine zugrăvit în toa 

tă puterea cuvîntului» 

Un tabloul mai scurt , tablou de genre l':am putea 

numi este următorul unde ns descrie melancolia pe 

care no-0 înspiră un psisagiu trist: 

" Mă simţ, foarte trist, e 

Si aici vedeţi aceeaşi. calitate, aceeaşi expunere 

plastică a unei stări sufleteşti însoţită cu des” 

crierea unui peisagiu aă. naturei. Acestea sînt su-
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ficiente pentru ca să justifice că în adevăr cali- 

tăţi le scriitorului nostru fac din Costache Ne- 

gruzzi pe unul din cei mai însemnați scriitori din 

literatura noastră, lu care găsim spiritul adevă- 

rat românesc şi în acelaş timp un humor fin însă 

inofensiv fără nici un pic de venin, 

Costache Negruzzi însă nu poate fi scutit de u- 

nele lucruri care or cum aduc o pută reputaţiunei 
+. Sale: în adevăr 0- Negruzzi n'a fost t ocmai scuupu 

los , şi dînsul şi-a apropiat în literatură un bun 
al altuia; nu vreau să-i contest meritul pe care-l 

are dar or cum ar fi putut să nu ia de la alții fă 
ră să mărturisească anume de unde a împrumut at .Aşa 
s'a probat într'un articol apărut în "Cont imporanul 
că nuvela sa Todericăn nu 6 decît un plagiat taciţ 
estemadevărat că C.Nebruzzi , într?o notiţă pe care 
o găsim în volumul 1, ne spune că a scris "7 ods- 
rică" pentru că a fost silit să dea ceva la "Propă 
şirea" lui Cogăiniceanu. Bine, dar graba nu poate.



  

| - 269 - 

scuza un plagiat şi plagiatul e făcut anuma după 

Prosper Mârimâe după romanul lui “Rreaari co"|7| 

în udevăr pasagliie care s'au pus alătureua în "Con 

timporanul"“ sînt frapante şi ne-arată că Todarico 

nu e decît un plagiat âupă "PredericohSi poate că 

ar mgi fi încă de căutat dacă multe din scenele 

descrise de Negruzzi nu. sânt dacă nu tocmai repro- 

duceri exacts dar reminişcenţe prea transparente 

din scriitorii pe care i citea 0. Negruzzi. Pentru 

că la Negruzzi săsim influinţă nunumai franceză dar 

şi garmană se poate foarte bine ca alătur de Măr - 

mse să se găsească utilizat yre-an autor german 

de care să se fi folosit putin scrupulos precum s'a 

folosit şi în Toderică. Amintesc lucrul acesta nu 

mai pentru ca să vedeţi că bătrînii noştrii nu 

erau tocmai aşa de cinstiţi cîna scriau şi ar fi 

putut salva unele părţi gain reputațiunea lor dacă: 

ar fi fost ceva mai sinceri; mai oneşti. Cu toate 

acestea, bine înţeles, un asemenea lucru nu poate 
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constitui o pată mare la activitatea lui C. Negruz 

zi. El a avut calităţile cerute de un Cogălniceanu 

sau un Rusu şi C. Negruzzi a fost întru cît-va mai 

fericit pentru că ceeu cs rămăsese ca un deziderat 

mai mult la Cogălniceanu şi în unele privinţi la 

Rusu 7 ela ajuns să le îndeplinească în fapt Ne- 

gruzzi a făcut mai puţiă teorie dar a pus mai bine 

în practică atît păreri s lui personale cît şi ale 

cont imporani 10r lui Kogălniceanu şi alţii, 

Alături de Costache Negruzzi ss grupează bine 

Înţelees şi Vasile Alezandri panta că toţi aceştia 

grupaţi în direcţiunea teatrului la 1840 pot să fie 

grupaţi şi în desvoltarea pe curs a luat-o litBra= 

tura noastră de la 1850 încoace, Cu toate acestea 

trebuie între C. Negruzzi şi Vasile Alexanări să f 

facem o pauză „ să lăsăm mai multe lecţiuni la mij | 

loc, pentru că Vasile Aloxanari de şi în adevăr în 

cepe să scrie de la 1840 cu toate acestea se apro= 

pie aşa de mult de noi şi şcoala lui a fost at
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puternică şi a înrăurit malt mai departe decît şcoa- 

la lui C. Negruzzi încît ne rămîne mai curînd să 

studiem 814i scriitor cari şi-au terminat act ivita- 

tea lor pe la 1850, 1860 şi 1870 înnainte ca să 

studiem pe Vasile Alexunâri. Aşa încît deşi" trebue 

să prupăm în moa natural pe Alexandri alături de 

Negruzzi, Rusc şi Kogălniceanu, von reveni să stu- 

Giem alţi scriitori mai mrur“!. | 

LECTIA LX. 
e i cn ca Sem uar m e m: a 

Continuând cu studiul cronicarilor şi prozatori- 

lor noştrii ne vom ocupa astă-zi de un scriitor ca- 

re în unele privinţe se aproaie mult de C. Negruzzi 

ne vom ocupa de scriitorul munt san 

NICULAE PRI LIMON 

= s- m a m ta a m e m ea mem me mmm mmm m 

Si biografia acestui srriitor al nostru trebuie 

să fie complectată. Ca dată a naşterui lui se Gă în 

general anul 1819, dată pe cars n'am putut-o con= 

troia. Amintiri asupra vieţei lu: păsim la î0n Ghica:
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în scrisorile sule către Alexandri, acesta este 

singurul isvor mai preţios pentru recostituirea 

vieţsi prozatorului nostru. 

Niculae filimon este c figură înteresantăşi ori- 

ginăală şi care alături de cea a lui Anton Pann, pe 

care l'am studiat anul trecut, formează o pâralelă 

un pendant, ca să zic aşa, foarte potrivit.Si Fili- 

mon ca şi Anton Pann reprezintă ca să zicem aşa boe 

ma noastră intelectuală, o generaţiune de câţi-va 

scriitori care deşi înzestrați de natură cu mai pu- 

ține calităţi cu toate acestea prin aventuri le. lor 

pr in călătoriile lor numeroase au ajunsa să-şi facă 

o educaţ iune literară şi să scrie pagini cari le-au 

asigurat un loc de frunte în literatura noastră. 

ion Ghica ne spune că pe lîngă prietenii lui Anton 

Pann cari vizitau vessle le gradini de prin împreju= 

rimile Bucureştilor, dă la 0 vreme începu să se ali- 

pească şi un tînăr plin ae viaţă, vesel, de o comu= 

nicativitate exuberantă şi acest tînăr a fost foarte 

   



  

- 273 - 

bine primit da Anton Pann şi de cei-i-a1ţi prieteni 

ai lui, acest tînăr sra Niculae pilimone 

Nic. Filimon nu făcuse studii serioase, prinsese pe 

ici ps colo ceva cunoştinţe şi voia să se ocupe cu 

literatura spre care avea inclinat iună ce i-a în-. 

lesnit întru cît-va să-şi înmulțească cunoştinţele 

în ramura la care voia să ge consacre; ceea ce atră-=! 

gaa însă cu decsebire pe N. Filimon era muzica şi 0 

literatură veselă. Anton Pann găseşte imediat un 

bun tovarăşi de veselie în N. Filimon şi în acelaş 

timp un caracter potrivit cu al lui. N. Filimon a 

profitat din con actul cu Anton Pann cont inuîndu-şi 

educaţiunea sa literară. A debutat scriind articole 

la un jurnal care apărea pe atunci sub direcţiunea 

lui Boerescu jurnalul : "Naţ ionalul" care a apărut 

între 1857 şi 1861 şi în care găsim aproape în fie= 

care săptămînă articole semnate de Niculae Filimon 

Articolele cu deosebire sa refersau la chestiuni 

privitoare la teatru. Ne Filimon spuneam, era iubi - 
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tor de muzică avînd o inclinaţiune deosebită pentru 

această artă şi profitase de ocaziunea că operu î- 

taliană dădea repezentaţiuni în Bucureşti pentru ca 

să desvolte mai mult curiozitatea lui pentru muzi= 

că. Ei bine în coloanele “Naţionalului"” Nic. pili- 

mon deputează la 1857 cu articole de critică pri- 

vitoare la trupa italiană, articole care au fost 

remarcate pe vremea aceea pentru că sînt acrise cu 

o competenţă, de şi autodidactă, dar cu multă pă- 

trundere, cu multă judecată şi în acelaş timp cu 

cunoştinţe despre istoria muzicei şi de cerinţele 

pe care trebuie să le îndeplinească o adevărată o- 

peră. Nic. Filimon chiar înnainte de a călători în 

străinătate unde s'a dus înpins ae dorul de a cu- 

noaşte muzica străină, avea cunoştinţe suficiente 

de muzică pentru ca să îndrăsnească să apară în pu- 

blic în calitate de critic muzical. Este de sigur 

o atribujiune ingrută aceea de a face critică mu=
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zicală, mai aleg pe vremea aceea cat fiind educa- 

ţiunea ps carscine-va putea să o airă în această 

rămură şi în acelaş timp gustul publicului; critica 

muzicală prin ea însăşi, cei puţin în starea în 

care era atunci şi mai muit sau mai puţin aceeaşi 

stare constatăm şi astă-zi, cel puţin ia noi, era 

o critică pentru carea nu se potrivea or cine, pentru 

că era un gen în care aceleaşi formle, aceleaşi 

retete se repetau aproape continu; critica muzicală 

sra aproape aşa Cum eră critica literară acum 0 su- 

tă sau două sute de ani 0 înşirare de epitete: su 

viim, perfect. joc uâmirabil, sau contrariul; prin 

urmare o simplă critică calificativă. Ei bine N. Fi- 

limon, deşi în multeprivinţe n'a putut să avite 

faptul acasta,deşi în criticile sale găs îm apreţia- 

te operile în sensul că au fost foarte bine jucate 

ete cu toate acestea la fie-câre pas răsare cîte-c 

mică observaţiune foarte justă care ne-arată în a 

celaş timgE 0 pătrundere artistică puţin comună pe
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vremea acesa. După cs fic. Pi 1imon debutează în 

ziaristică ,după ce în ace 1aş timp funcţionează ca 

corist în trupa teatrului iţalian precum şi în or- 

cheztra acelaiaşi teatru, se hotăreşte să plece în 

străinătate să-şi complecteze educațiunea aceea pu- 

țină aşa cum şi-o cobîndi-se singur.In anul 1858 

pleacă în Germania şi în Italia,Singur ne descrie 

cîte-va din impresiunile lui de călătorie în apus 

partea care a publicat-o e1 se raportează la voia- 

jul lui în Germania; în "Naţionalul“ în acelaş timp 

a dat mici fragmente privit oare la petrecerea lui 

în Italia, dar aceste fragmente nu comp lectează toa 

tă călătoria lui în "patria muzicei ", aupă Niculae 

Filimon anume patria muzicei era Italia, e1 credea 

că adetăruta muzică nu poate să fig gustată şi pro 
dusă decît numai în Italia. cunoştea şi muzica gsr- 
mană ăi apoi, în Germania a avut ocaziunea să se 
iniţieze şi la muzica lui Wagner, dar aceasta nu 

era 0 muzică pe care o putea ei apreţia, nu era îm
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pustul luu. Este interesant să vedem cum. yiculae 

Pilimon, un râmîn, ps la 1858-59 apreţiase pe Wagner 

şi cum arată el că o asemenea muzică nu poate fi, 

- eu toate că deja de atunci decître unii fusese im 

titulată muzica viitorului, - că nu poate fi con- 

siderată ca atare, Iacă cum se exprimă el într'un 

pasagiu din nararea călătoriilor sale asupra operi- 

lor pe care le a auzit din Wagner: 

“|| Am ascultat într'un teatru din Munchen 0- 

pera Lohengrin ce trece de capodoperă a muzi- 

cii viitorului . Am pus cea mai mare atenţiune 

să nu pierz nici o notă, cu toate acestea n'am 

putut afla într'însa nici o nuanţă care să es- 

cite cel puţin curiozitatea meu.Totul în acea 

operă era confuziune, melodia care este baza 

principală a muzicei, lipsea cu totul; armonia 

naturală ce satisface urechea şi inima, era în- 

locuită printr'o tranzițiune de acorduri repe- 

de de ls părţi acute la note grave prin cara... 

Richara Wagner pretile că descrie lumina fulge- 

rului jo... | 

Prin urmare Nicolae Filimon. se înscrie de la în- 

feput în contra muzicei lvi Wagner în special, şi 

în alte pasagii din călătoriile sale se declară în 

c ra muzicei germane în general pentru că ti 1lip-
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seşte armonia aceea comunicativă, caldă pe care o 

găsim în muzica italiană a lui Verai sau a lui Do 

nizetti. Si era foarte natura] unui Niculae pilimon 
să judece astfel şi nu era singurul de altminterelea 
şi nunumai din Romînia dar in Europa care să nu 

poată să înţeleagă muzica lui Richard Wagner; era 

natural ca şi N. Filimon ca mulţi alţii să-şi în- 

chipuiască că muzica adevărată trebuie să consiste 
din acorduri de note armonicase „ trebuie să fie 

înnainte ae toate o escitare plăcută a urechei; si 
bine cînd a venit a'înnaintea muzicei tumukt oase 
a lui Richara Wagner bine înţe Les că n'a pututNic. 
Filimon să surprindă notele acelea armonioase şi me- 
l0âi oase cu care era deprinsă urechea lut, Ilacă 
dar cum scriitorul nostru a plecat în străinătate c 
cu ideea prevenită că muzica italiană este singura 
în drept să fie admirată şi petrecerea lui în Ger- 
mania nu face decît să întărească mai mult credinţa 
pe care o avea înnainţe. in Germania petrece cîta-
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va luni şi deşi în descrierea călăteriei sale sînt 

pasagii cu mult umor sînt şi lucruri inutile în 

descrierea aceasta. De exemplu cînd ajunge la petre 

cerea lui în Viena şi Praga Niculae Filimon, pe 1lîn- 

gă alte detalii dă şi o listă întreagă de tablouri= 

le pe care le-a văzut, date asupra deosebitelor mo= 

numente, cînd s'a fundat. cutare sau cutare biseri- 

că în sfîrşit o sumă de mărunţişuri cari astă-zi 

formează literatura Baedecker a tutulor călăuzelor 

călătorilor prin străinătate; dar în afară de aces-= 

tea araţă un spirit pătrunzător care a ştiut să 

profite mult de călătoria sa în apus. 

Din Germania Nic. Filimon pleacă în Italia, pe- 

trece mai mult timp la Florenţa, se duce să vadă 

monumentul lui Donizetti pe care-l adora precum şi 

ai lui Paganini şi Bellini; de asemene leagă rela= 

iuni acolo cu muzicn ţi; e stăpănit de patima de 

a asista în fie-care seară la reprezentaţiunile o- 

perei, de a apreţia decorurile şi toate lucrurile -
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care înt ovărăşeau reprezentaţiuniie-opersi italiane. 

şi în acelaş timp, din această comparaţiune, căuta 

să araje partea rea a teatrului nostru şi să ne 

convingă cît de înnapoiaţi eram în ceea ce priveş= 

te teatrul şi opera în special, După mai mult de un 

an petrecut în străinătate Nic. Filimon se întoar- 

ce în țară; întors publică impresiunile sale , pre- 

cum am spus, în "Naţionali % publică de asemenea 

şi În “Revista Carpaţilo» şi în afară de aceaste 

impres iuni merge mai departe şi schiţează c$te-va 

pagini din viaţa noastră, Pe la 1863 £1 găsim pu- 

blicîna, în afară ae volumul coprinzînă descrierea 

călătoriilor sale apărut la 1858, £1 găsim publi- 

cînd un alt volum, mai mult o broşură,, în care ne 

dă o mică nuvelă închipuită pe nişte fapte pe care 

le -a auzit în Italia: "Mitu Ciprian” l?|, mici frag- 

mente pe care le-a publicat în Naţi onalu 1! ; "Perga- 
mo"|?|, o mică schiţă din viaţa noastră "Slujni- 
carii" la 1860 şi 1a 1865 compune "Ciocoii vechi şi
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noi“; acaaata din urmă este opsru principulă a iu 

Nic. Filimon, din care putem apreţia mal bine 

şi ideile ca şi calităţi le pe care în adevăr le 

puteam aştepta chiar din "Slujnicarii. După 1865 

N. Filimon nu mai compune nimic. Avea iîntenţiunea 

de a da o continuare la "Ciocoii"; partea cars a 

apărut la 1863 coprinds numai descrierea stărei 

mociale de 1a noi dintre 1814 şi 1830; prin urmare 

"giocoii vechi" N. Filimon avea îintenţiunea de a 

ne da scene din viaţa noastră după 1830 de a con= 

pune prin urmare propriu vorbină "Ciocoii noit. 

Se vede că N. Filimon a compus foarte repede volu- 

mul acesta p8 care l'a tipărit la 1865; singur în 

prefaţă ne spunecă nu-i a costat mai multă mncă 

decît 6 luni. După 1865 î1 găsim la Archive câ 

funcţionaf şi, deşi ntam putut controla fsptul 

mai de aproape, se vede că a murit în această func= 

ţiune. Ion Ghica ne spune anume că în 1865 l'a în- 

tfinit într'o zi pe stradă şi că i se plângea ds o
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și că văzînd "un om ct un munte, A durere de piept 

Ls
 

înnait, gras şi rumen la fată" nu l*a crezut şi i-a 

venit. să rîaă . Cu toate acestea N. Filimon nu mai 

avea decît 5 săptămîni de trăit şi a murit de fti- 

zie regretat de Ion Ghica şi de toţi prietenii lui. 

să  veden mai de aproape în ce spirit scrie Ni- 

| culae Filimon. Am spus deja că a început cu critice 

„Privitoare la opera italiană. In afară ae calită- 
țile pe care le am amintit în aceste critice, gă- 

sim un punct asupra căruia Nic.Pilimon a continuat 

să atragă cu deosebire atențiunea acelora cari se 
duceau 1a teatrul operei italiane sau permiteau 

„Yeprezentaţiunile acestei trupe şi anume: le făcea 

să observe un Clucru amme că opera italiană care 
venise la Bucureşti era formaţă în scop de speculă 
reprezentaţiunile erau date cu nepregătire suficien 

„tă şi în acelaş timp împresariul căuta numai să pla-= 
saze bilete fără ca să facă cheltueli pentru reu- 
şata reprezentațiunei, alegerea decorurilor; aşa
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ne spune de exemplu că un decor din "Havorita" ca= 

re trebuia să reprezinte Alahambra, prin urmare un 

stil spaniol din evul mediu, reprezinta o colonadă 

„romană , prin urmare un anacronism cu. desăvîrşire 

imposibii şi multe asemenea detazii care arată ne-= 

gligenţa ce se punea la reprezentaţiunile acestei 

trupe; ei bine în cele din urmă N. Filimon a ră= 

mas desgustat de acest lueru şi şi-a luat aâio de 

la profesiunea de critic teatral desgustat fiind şi 

de unele mici intrigi inevitabile la teatru. Nu e 

prin urmare în criticile lui teatrale unde-1 vom 

putea studia mai bine pe N. Filimon ci din operile 

lui "slujnicarii" şi “Ciocoii vechi şi noi", 

Se laudă mult "Slujnicarii”, laudele însă sînt în- 

tru cît-va exagerate, subiectul este foarte frivol 

aici N. Filimon caută să descrie o anumită clasă 

-de oameri de la noi, tineri, mai tomnatici, para-- 

ponisiţi, fără funcțiuni, fără bani cari caută prin 

diferite relațiuni să-şi petreacă timpul şi-să-şi
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uite de urtt, oameni cari pentru a ajunge la acest 

scap se umileau dinnaintea or şi cui, nişte adevă- 

taţi “slujnicari”. Ceea ce sa remarcă cu deosgebira 
a 

= "Slujnicarii" este limba demulte ori neîngriji- 

tă , mai puţin îngrijită decît, în "Ciocoii vechi 

şi noi” şi în aceleaş timp că unele detalii sînt 

prea mult desvoltate, că apasă cu prea multă insise 

tenţă asupra unui lucru care ar fi putut lipsi cu 

„desăvârşire dar în sfîrşit putem apreţia calităţile 

ui Filimon. 

„In "Ciocoii vechi şi noi* Niculae Pilimon se în- 

cearcă să ne deao icoană mai vastă decum ne ăduse 

în Slujnicarii, ne descrie o pătură mult mai vastă 

din societatea noastră cu toate defectele ei. In 

faţa acestei opere N. Filimon se adresasază către 

cititori În mod foarte ironic, cu malt umor şi cată 
să esplice cum i-a venit în gînăd să dea cărţii sale 

titiul ae "Ciocoii vechi şi noi:'ne zice că ar fi 

voit să ia ca temă descrierea vieţai boesrilor nvş=
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trii ar că s'a abținut pentru că printre boerii 

noştrii pe lîngă unele elemente rele se găsesc şi 

altele bune, cafieni cari au făcut ceva pentru. ţară 

şi cari nu merită să fie satirizaţi. Mai departe 

ne spune că ar fi voit să descrie ciasa preoţilor 

să arate slăbiciunea lor dar că s'a temutâe cei 10 

ani de închisoare la care ar fi fost condamat î*» 

ind aate împrejurările în care trăise şi sta oprit 

în sfârşit asupra unei clase pr imej di oase poate, 

mai puţin însă cînd e vorba să o descrie aşa cum 

avea el intenţiunea,.clasă care merită să fie cu- 

noscută mai de aproape şi trecută posterităţii pen 

tru că lucrurile acestea se uită uşor şi pe care & 

avut ocaziunea să & cunoască în viaţa lui pînă pe 

la 1840-1850 şi astfel s'a notărît să descrie pe 

ciocoi; şi prin ciocoi înţelege el arume csea ce 

astă-zi se numeşte parveniţi, oameni veniţi cu ds0- 

se bire din Fanar fără nici o avers şi cari prin 

fel de fel de mijloace ajung în cele din urmă în a=



  

faceri le politice, să conducă chiar ţara şi-şi în- 

cheie prefaţu cu următoarea ironică dedicație: 

"Vouă dar, străluciți luceaferi ai vitţiilor, cari aţi mîncat starâa stăpînilor. voştrii, şi 
V'âţi ridicat pe ruinile acelora ce nu v'au lăsat să muriţi în mizerig; vouă, cari sînteţi 
putrejiunea şi mucigaiul ce sapă din tenelii 
şi răstoarnă împărăţiile şi domniile; vouă, cari aţi furat cu sfanţul din funcțiunile mici şi 
cu miile de galbeni ain cele mari, iar acum, cînd v'aţi cumpărat moşii şi palate, stropiţi cu noroi.pe făcătorii voştrii de bine, vouă şi numai vouă, dedic această slabă şi neînsemnată scriere. Citiţi-o cu băpare de seamă, domnii mei, şi or cîte hoţii îmi vor fi scăpat din ve- dere, însemnaţi-le pe un catastih şi mi le tri- meteţi ca să le adaug la a doua sdițiune.": 

Si începe apoi N. Filimon să ne descrie oamenii 
pe cari voia să-i zugrăvească aşa. Ne întroduce în 
tii de o dată două persoane: ci cooiul ajuns şi can= 
didatul la ciocoie; candidatul ae ciocoi este re 
prezintat prin fiul unui fost vătar cu nume le de 
Ghinea Păturică şi fiul acestui vătaf se prezintă 
într'una din zile la postelnicul Andronache tuzlue 
Ghicea Păturică, trebuie să spunem. că fusese văt af 
chiar la Andronache Tuzluc şi ajunsese Za 'oare-care
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stare şi acum se îngrijia ca şi pe fiul său să -1 

plaseze şi dăduse fiului său o scrisoare de reco- 

mandaţiune către postelnicul Andronache. Tînărul 

Dinu Păturică, fiui fostului vătaț vine într'o zi 

la uşa postelnicului Andronache şi întreabă pe vă; 

taful postelnicului dacă boerul e a casă zicînd că 

are să vorbească ceva cu el; tocmai; atunci apare 

postelnicul Tuzluc care voia să se suie în trăsură 

ca să plece la plimbare Dinu Păturică îi dă scri- 

soarea însoţită şi de două cutii de sardele şi cî- 

te-va găîni pentru ca scrisoarea să aibă mai mult 

efect. Postelnicul Tuzluc primeşte bine pe băiat 

şi aă ordin vătafului să-l opreasc lă curtea sa şi 

facă ciubucgiu, spre marea mulţumire a lui Dinu Pă- 

turică care-şi vedea deja realizate scopurile lui. 

După ce descrie astfel impresiunile lui Dinu Pătu= 

rică la curtea postelnicului, N. Filimon ne zugră- 

veşte trecutul postelnicului Tuzluc. Acesta venise 

Lit » 
37 din Tarigrud sărac lipit însă a avut avantajul că a
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fost luat ds anal din vosrii din suita lui Caragsa 

şi adus în Bucureşti; încstul cu Încetul a ajuns 

la curtea lui Caragea şi dintr'o funcţiune în aita 

dintreo linguşire în alta ajuge în cele din urnă 

pînă la funcțiunea de postelnic.Ii mai rămînea în=- 

să o ambiţiune: voia să se înrudească cu o familie 

cinstită, veche pentru ca să poată apoi ajunge mai 

departe în planurile pe care le avea înnaintea 0-— 

chilor, voia anuma să se căsătorească cu fata unui 

Ban nu ne dă numele Banului autorul î1 însemnează 

numai cu inițiala M , se roagă să-i dea în căgăto- 

rie pe fata lui, pe frumoasa Maria însă Banul rs- 

fuză net se duce atunci postelnicul să ceară inter= 

venţia lui Caragea ca să porunceaacă banului să se 

supună dorinţei postelnicului Tuziue; însă chiar 

această insistenţă nu ajunge posta nicul Tuzluc 

să-si satisfacă planurile. iuiire acestaa Postelni= 

cul. Îşi uită de drugostea Le care 0 avea pentru Ma-= 

a. Ama , ria pentru că îi ss ţa cale o femes:!: Chera Duduca.
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care ajunge în cele din urmă să-l prindă în ilaţuri- 

le sale; iacă cum a cunoscut-o: într'una dir seri, 

pe cînâ se întorcea de la Cotroceni în butea lui, 

prin strada isvor, poste înicul Tuzime zăreşte la 

o fersastră o tînără brunetă, un frumos tip greceas. 

carea încîntat pe postelnic. Ajuns a casă dă porun= 

că servitorilor săi să se interezeze cine sra acăa 

frumoasă psrsocană pe cars o zârise, 9 descoperă, 

Pace cunoştinţa si, etc. Dar era gelos postelnicul 

Tuziue, foarte gelos şi pentru a supraveghea ps Che 

ra Duducu postelnicul Tuzluc ss adresează lui Dinu 

Păturică pe care-l trimite de la casa boerească la 

Chera Duduca pentru ca să o supravegheze mai bine 

Dinu Pătuarică  socoteşta că ocaziunea e bine vsni- 

4ă ca să ducă mai. departe planurile ambiţioase pe 

care le avsa în minte, se înţelege cu Chera Duduca 

care avea aceleaşi intenţiuni ca şi dînsul şi amîn- 

âoi hotăresc să ruineze pe bătrînul postelnic. Dar 

Chera Duduca în acelaş timp voia să scape şi Ge su-
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praveghietorul ei, de Dinu Păturică, şi se airesaa- - 
ză într'o zi char p postelnicului spunîndu=i că o a- 
somenaa Supraveghere este ofensatoare pentru sa că 

nu poate face nici un pas fără să fie urmărită de 
un servitor şi că numai poate .răbâa aceasta, Postel 
nicul Tuzlue o ascultă şi dă numai decît ordin lui. 
Dinu Păturică să se întoarcă 1a curtea lui. Dar 
înnainte de a plecacocheta Chera Duduca fi spune 
că acuma, despărţi ţi, vor putea mai bine ruina pe 
Bătrînul ciocoi şi hotăresc că o să trimeată mereu 
la Postelnic negustori din piaţa sft., Gheorghe cari 
să prezinte bătrânului postelnic note pentru cum= 
părarea a fe] de fel de obiecte de către Chera Dudu= 
ca şi pe 19 altă parte Dinu Păturică aveau să facă 
ca să fie trimes la O moşie a postelnicului pentru 
a îngrişi moşiile în locul postelnicului; astfel 
prin două dirscțiuni diferite lucrau la ruina pos” 
telnicului. Dinu prin linguşirile lui devine prefa= 
ratul poste înicului care-l trimite cu tel de fe1 as
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sarcini pe la moşiile lui; el întră în înţelegerea 

cu arendaşiicu cari împărţăa ps din ouă câştigul 

şi încetul cu încetul Dinu Pădurică ducea la ruină 

pe bătrînul postelnic care ameţit de drugo stea ce 

o avaa pentru Chera Duduca nu vedea prăpastia la 

care era ameninţat să ajungă; Ghera Duduca silind 

şi ea pe postălnic să facă chsltueli peste cheltueli 

încît într'o bună dimineaţă postelnicul Tuzluc Îşi | 

vade moşiile scoasa la mezat; şi vîndute, Dinu Pă- 

„ $urică întră în înţelsgere cu un altul care cum= 

pără în locul lui moşiile stăpînului său pe care 

avea intenţiunea da a-1 părăsi după ce va fi cu to= 

tul ruinat şi atunci să apară s1 ca proprietarul 

moşiilor, ruinat postelnicul mai rămînea cu spe- 

ranţa că poate Caragea i va numi într'o funcţiune 

mai bănoasă dar în acelaş timp Caragea ese din dom 

nie şi postelnicul se vede cu desăvirşirs ruinat. 

Aici se termină propriu vorbind partea întîia 

din Ciocoii vechi ai lui Filimon şi este o prea bu-
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nă descriere a moravurilor timpului, o descriere 

realiată care arată multă obasrvaţțiune din partea 

sut corului . către sfîrşitul cărţii însă lucrul se 

schimbă şi procedeul literar al lui N. Filimon de= 

generează în combinaţiuni de melodramă. Inciden- 

tele pe care le aglomerează âa sfîrşitul acţiunei 

ne arată influinţa şcoalei romantice asupra lui N. 

Piiimon şi defectele acestei şcoale la el. Iacă 

cum sfîrşeşte, foarte repede de altminterelea, ist 

torisirea faptelor şi cum se încheie partea întîia 

din Ciocoii vechi şi noi. Dinu Păturică într'ozi 

fuge pe neaşteptate de ie stăpînul său se îndreaptă 

spre strada Izvor unde aveau să se întîineuscă cu 

Chora Duduca cu care trebuia să se căsăt orească şi 

cu care să se retragă apoi la una din moşiile cun - 

părate la mezat de la postelnicul Tuzlue. Căsătoria 

trebuia să aibă la loc la biserica Lucaci. Postel- 

nicul Întrebîna ae Dinu Pâturică îi se spune că e 

la biserică se căsătoreşte cu Chera Duduca ;repede
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sa 9 butcă şi în goana cailor ajunge în strada Iz= 

vor unde află că nunta se făcea la biserică lucaci 

pleacă acolo unde soseşte tocmai cînd se cînta Mea 

ia aînţueşte!“rămîne cît-va ameţit şi apoi ameninţă 

pe trădătorii care-i perduse întreaga avere. Bine 

înţeles că rămîn indiferent la toats aceastea şi se 

retrag la moşiile lor. Într'o zi vine acolo tatăl | 

lui Dinu,dar nu e primit de fiul său care dă porun= | 

că arnăuţilor să conească pe tatăi său. Acesta 28 

duce blestemînd pe Dinu păturică să nu se aleagă ' 

nimica de toate moşiile pe care le 8 cîştigat. Ne 

Pilimon vrea să arate totaeo datță că tot ceea ce va 

urmă pe urmă nu 6 decât îndeplinirea blestemului ta 

+ălui saupru fiului care s*â purtat, în mod aşăzin= 

grut faţă ae acela căruia îi datora binefacerile. 

Mai e eparte lucrurile capătă o culoare încă şi 

mai romantică: Dinu Păturică voeşte să ss înscrie 

bine pes lîngă tpsilante „căci. faptele se petreceau 

în timpul afteriei. Acţiunea începe să se. petireacă
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„la 1817 ne spune Nic. Pilimon; prin urmare cîna pi- 

nu Păturică a ajuns bogat este pe la 1820, 1821 | 

cînd Eteria începuse să frămînte ţara. El, prin ur- 

mare , voia să intre în grațiile Domnului pentru ca 

să capete funcțiuni înnalte în conducerea ţărei şi 

pentru a căpăta favorurile Domnului imaginează um 

măt orui lucru :| se arată sfîngaeiu Niculae pilimon 

în partea din urmă în combinaţiunea care serveşte 

pentru ca să încheie acţiunea bina dusă 1ă început 

Dinu Păturică anume se oferă lui Tpsilante că va 

intriga pe lîngă acei cari erau cu Tudor Viadimi- 

rescu pentru ca să-l trădeze. Cumpără cf îţi- va vdin 

soldaţii iui Tudor pentru ca să-] omoură. Ipsilants 

e încîntat de a scăva cu modul acesta de Tudor şi 
Dinu Păturică îşi îndeplineşte inteaţiunea Ş i Tu= 
dor Vladimirescu este omor ît de oamâni cumpăraţi 

de Dinu Pătţurică, | Vedeţi în fonă este un lucru ca- 
re ar fi putut foarte bine să lipsească ; dar Nic. 
Filimon a imug inat aceasta pentru ca să esplics ri-



Lit 
| 38 
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ruina lui Dinu Păturică „| Dinu Păturică după omo- 

rîrea lui Tudor primeşte favorirurile lui Alexandru 

Ipsilante şi îi se dă funcțiunea de isprăvnicie a 

unui judsţ unâs, voind să se înbogăţească prea cu- 

rînd țăranii lui se răscoală şi cîţi-va din ei se 

duc la domn să se plângă în contra ispravnicului 

lor. Ipsilante şi Divanul Boeri lor ascultă jalba 

țăranilor şi Domnul dă poruncă ca imediă să îi se 

aducă la Curte Dinu Păturică, adus la Bucureşti est 

judecat şi condamnat la cîţiva ani de ocnă şi e 

dus la ocnele din Telega- |Si de aici se vede stîn- 

găcia lui Filimonpedepsind cu o pedeapsă prea gravă 

fapta lui Dinu Păturică.| . Dinu Păturică , după 

cîte-va săptămîni de petrecere în ocnă moare însă 

în acelaş timp Nic. Filimon ne spune că moare şi 

bătrînul Postelnic Tuzluc ne putînd rezista dezas- 

trului în care-l dusese Dinu Păturică.  Cesa ce a- 

rată încă mai bine spiritul rău de care a fost in- 

“fluinţat Niculae Filimon se încă faptul că adaugă
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că în aceeaşi zi în care se ducea la groapă pe .bă- 

trînul postelnic, tot la aceeaşi oră un-alt convoi 

conducea 1a înmormîntare pe: Dinu. Păturică. -Mu ne. 

spune însă cum fusese adus:1a Bucureşti, pentru ce 

îi se dăduse onoarea să fie înmormîntat.altfe2 de- 

cît un simplu criminal, lucrurile acestea.nu sînt 

amintite; după aceea mai adaugă N. Filimon:că tot 

în aceeaşi zi era. şi faălimențul neguţătorului :din 

piaţa Sft, Gheorghe care împreună cu Ghera.Duduea 

îi aduse ruina. Astfel ss încheie.romanul acesta... 

Vedeţi prin urmare că la început: sînt multe lucruri 

bine redate, descrieri interesante, pentru noi :mai 

ales dar şi :pe, vremea aceea, asupra societăţii... 

noastre dințre.1813 şi :1840 cu toate. acestea.Niculaa 

Filimon a. greşit la sfîrşit pentru că:n'a.ştiut:să 

proiite--de elenenţele bune.pe:;cure,.1e;întrodusese. 

în acţiune. 1a începutul. operei :Şi -a;dat .către.sfîr- 

şit 0 coloare prea.romantică;gerierei,.care.de şi. 
dealtminterelea era în obiceiul timpului , dar pu=
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tea uşor să fie evitată.Dar Niculae Filimon arătă o 

calitate pe care o cunoştea şi C. Negruzzi: cali- 

tatea de observaţiune şi descrierea foarte bine dată 

a societăţii în carea trăit scriitorul. La 0. Negru- 

zzi nu: enstatăm însă defectul pe care 1'am văzut la 

N. Filimon, cel puţin în aceeaşi măsură; în schiţe» 

le iut:0. Negruzzi cum este "Zoe, 0 alergare de cai" 

este urmă de romantism dar faptele nu sînt aşa de 

rău combinate şi 'exagararea nu merge atît de depar- 

te cum o constatăm 1a Nic: Filinion: '0' parte comună 

încă între Negruzzi şi Pilimon sste că şi unul şi 

altul ne-ai dat descrieri” bine date a lucrurilor pe 

care ni':1e prezintă: Negruzzi :numai nu întră în: a=: 

tîtea aetalii:'pe'cîna-Pilimon umple pagini întregi 

cu o-aeseriere:a îmbrăcămintei“unei persoâne între 

buinţână:termeni pe'cari' astăzi cu greu îi'putem., 

înţelege , termeni: înt r&buinţaţi' la începutul: se20- 

iului: trecut “şi” în acelaş t imp Nitpilimon voeşta 

să 'afatâ:grudiţiue,precuin'B8 Vede! dif: citâțiuni- 

be ea aaa ne pei LE VE i a 
Rate Ea Rp E eat i a 

pi e pt Da 

AT Și
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le puse la jcasul păginiilor, €rudiţiune care poa- 

te fi calificată de pedantism la autorul nostru. 

dar în descrierea unei s ituaţiuni Nic „Filimon pre- 

zintă şi el aceeaşi conciziune şi poate cu puţine 

cuvinte să ne redea bine un tablou. Aşa epntru ca 

să ami nt îm numai o scenă, voi cita pasagiul unde 

Chera Duduca se înţelege cu Dinu Păturică cum să 

despoaie pe postelnicul Tuzluc:tot procedeul lor sst 

rezumat în următorul dialog: " 

1 Tu'1 vei încărca la socoteli. 
- Tu-i vei cere şaluri şi mătăsării,. 
- Tu-i vei specula moşiile, 
- Tu-i vei cere diamanticale 
— Si unind jafurile la un loc ne vom cunpăra 
moşii şi ţigani." 

O altădescriere ne aminteşte iarăşi procedeela lui 

C. Negruzzi şi înrudirea dintre aceşti doi scrii- 

tori, înrudire întîmplăt oare „. Multe descrieri de 

peisagii sînt şi la Nic, Filimon aproape tot aşa de 

artistic redate ca şi lac. Negruzzi. O deosebire 

numai: C.Negruzzi scrie la începutul carierei sale 
literare ca şi ae la 1850 într'un stil puţin alte=
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rat de cuvinte noăă N. Filimon însă pe la sfîrşitul 

carierei sale , cel puţin Gin cîte- putem controla 

din Ciocoii vechi şi Not, nn a ajuns să evite neo- 

logismele care cu deosebire într o descriere cum 

este aceea pe care vom amint i - _0 „produce o impresiuni 

nu tocmai plăcută: 

" Era una din acele nopţi de vară ..... 

O calitate însă care sub 0 altă formă se 7 egăseş- 

te la Pi Limon ca şi la C.Negruzzi, este umorul care. 

la Rilimon este imediat prefăcut în ironie. C. Ne- 

gruzzi cînd istoriseşte unele fapte, rîde, dar rîde 

fără venin, pentru ca să petreacă şi chiar acolo 

unde este vorba să descrie defecta uşor de biciuit 

batjocura lui păstrează un calm pe. care-nu-l găsim 

ia N. Filimon, care este un ironic cât se poate de 

înţepător şi caută la fie-care pas să-şi exercite 

talentua său ironic. Aţi văzut cum încheie bat Joco- 

rină în patru sau cinci rînduri o clasă de oameni;
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De asemenea un a1t pasagiu ne poate încă bine ară- 

ta deosebirea dintre C. Negruzzi şi N, Pilimon:-: 

este pasagiul anume unde descrie începutul -călători- 

ei sale, unda vedem pe N. Filimon bătîndu-şi joc-de 

starea înnapoiată a modului cum-se făcea la: noi-că= 

lătoriile.'La C. Negruzzi, din'contra ::01 găsea -- 

plăcere -să petreacă: într!'o viaţă mai: orientală, na 

vedem revoltă! absolut: de loc la dânsul, se. simteii 

bine 'În'viaţă aceaa' în'care s'a trezit de la înce- 

put. Iată cum descrie N: Filimon călătoria. lui.cu- 

omnibusul de “la Bucureşti la: Giurgiu: -.î- 

„“ Omnibus,“'teren'latin, care: în limba latină 
însemnează "pentru toţi”... 

Vedeţi, o descriere a cmnibusului foarte nimerită 

şi: unde vedam-âăa':pa N.:Filimon revoltat .în con 

tra stărei'înnâpoiate “ide ia no1.-Cu “aaosebireîn- 

împresiuni1e:1u 1"de' călătorie ;-1a fiecare: pas! face 
comparâţiuni între :staikea Gin ţări 18 apugane:şi. -+ 

stareă-de la noi satirizîna obiceiurida' ce letnoi, 
i AT a - - > : . se e e i a 4 ae 2 a aa PI 4 “a . E Ta mar ai, d APA a i TA a
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3 = Poza a are ROMA magme . i 

Niculae :Pilimon voeşte-anume să arute:că'dacă s'a 

dus e1. în străinătate-nu-.s!'a dus de simplă distrac= 

țiune..nu de..snobism,-pentru ca pă fie :la modă, şi. 

de aceea penţru.ca să arate oare-cum contrastul în- 

tre modul. lui de a.călttori :şi:modul. de a călători 

al altor romîni, descrie o. familie românească în 

voiagiu, pe.acelaş vapor cu dinsul, pînă la Orşova 

Iacă cu cîtă răutate şi. ironie ne zugrăveşte el 

această familie bine înţeles în genul căreia erau 

multe pe vremea aceea la noi: | 

» Această pereche călătorea în Europa pentru. 

distracţiune........ 

Vedeţi un .tabiocu foarte batjocoritor; dar în afară 

de asemenea descrieri sînt observaţiuni originale 

la N. pilimon şi vedem foarte bine ve omul care 

avea.0chiul:;pătrunazător: şi chiaz dacă obsarvaţiuni- 

le sale:sînt une ori-paradoxale , ne arată un on 

de .o.intoligenţă puţin comună, cel puţ în printre 

aceia cari descriu lucrurile văzute în străinătate
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aşa de exemplu, tot în "voiajul către Orşova", ne 

descrie gelozia şi în această descriere este o sce- 

nă foarte comică : ne arată gelozia unui grec, unui 

ciocoi |vedeţi 1ă fie-care pas îşi arată ura lui 

contra ciocoi.lor| din cauza femeii sale cu care 

călătoria: | 

" Pe acest călător aş putea să-1 descriu în 
modul următor: era scurt la statură..... 

Vedeţi observaţiuni cum, spun drept „ n'am întfinit 

la alţi scriitori, observaţiuni paradoxale, de si- 
gur dar care arată un spirit aşa de pătrunzător şi 

în acelaş timp batjocoritor pentru persoanele ps 

care le observă. 
+ 

Prin urmare Niculae Pilimon, alături as Costache 

Negrazzi , reprezintă o desvoltare relativ destul 

ds înnaintată a genuliiprozaic la noi pînă pe 1a 

1860 - 1870, 

Innainte de «a trece la studiarea poeziei, voesc 

să schiţez chiar astă-zi, foarte pe scurt, viaţa 
-
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unui alt scriitor care serveşte în acelaş timp de 

trecere între genul prozaic şi genul poeti c în epc- 

ca pe care o studism pentru că scriitorul pa care-l 

vom studiau s'a ocupat atît cu proza cât şi cu poez- 

zia; dar în proză von găsi cu deosebire calităţi la 

dînsul, în poezie mai puţin dar în or ce caz el re- 

zunează multe din calităţile precum şi din defecte- 

le apocei sale, vreau să vorbesc de 

CEZ A R _BOULIA C. 

poetei tototein 

- Scriitorul acesta este uitat aproape la noi as= 

tă-zi şi pe nedrept , sl ar merita să i se consacre 

an studiu amănunţit unde acela care 1 ar redacta ar 

avea mult e puncte frumoase de „relevat. 

Cezar Boliac a fost alătur ae Bălcescu şi de ca 

menii âin întiia jumătate a secolului al XIX cel | 

mai activi nununai ca om de acţiune âar şi ca scrii- 

tor..S'a născut l& 1813; aceast este data care s868 

| aă, Putem spune că e sigură şi vom arăta de unde 0 

Lit .39 |
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putem controla. S'a născut probabil la Bucureşti; 

asupra locului naşterei nu sîntem bine fixaţi, şi-a 

făcut studiile Sft. Sava sub Eliade, care văzînd în- 

tr'însul un tînăr bine înzestrat , l'a sfătuit să 

părăsească cariera militară căreia voia să ge con- 

sacre şi să se ocupe cu Literatura înlesnindu-i şi 

mijloacele de &-şi continua studiile. Deja de t înă? 

relativ, Boliac debutează ca scriitor şi anume ca 

redactor la o mică revistă care dealtmirt erelea n'a 

avut un trai lung. La 1837 Boliac tipăreşte o re- 

vistă cu cuprins literar, politic, comercial ete 

intitulată "CURIOSUL". N'a apărut 4'într'însa decît 

4 numere unde găsim articole şi traduceri iscălite 

de Boliao. Fiind un temperament impetuos, Boliac se 

lansase în afacerile politice, scrie la diferite 

jurnale, compune satire, a avut chiar să sufere din 

Cauza lor pe la 1840 de două ori închisoare. la 
1840, ne spune Ion Ghika că l'a văzut la schitul 

Poiana mărului unde era închis. Pînă pe la 1848 sI
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putem urmări scri înq la diferite jurnale nunumai 

âin Muntenia dar şi din Molâova la 1848 ia o parte 

activă la evenimentele din vară, e şi el exilat şi 

îşi îndreaptă atunci activitatea în aceeaşi direc- 

viune ca şi Niculae Bălcescu; Boliac anume este a- 

cela cure alături de Bălcescu urma planul pe care 

l'am amintit când am studiat activitatea lui Băl- 

cescu!: dorea şi el înfrățirea Romînilor cu Ungurii 

pentru ca să se poată opune spăpănirii ruseşti - 

Cîna Bălcescu şi Boliac au văzut că planurile lor 

n?'au putut fi aquse la realizare, Bolisc a trebuit 

să părăsească mransi lvania şi s! 'a dus la Constanti- 

bopoi unde & petrecut un an- La 1850 î1 găsim la 

Paris unâe petrece pînă la 1856 cîna se întoarce în 

țară şi începe redactarea unui jurnal foarte impor 

tant; pe vremea lui din care vom avea de relevat un 

articcl cînd vom avea de studiat activitatea lite= 

rară a lui Bolliac, jurnalul era intţitulat “BUCIUMUL" 

Cîţi-va ani mai în urmă, scoate un alt jural "TROM+
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PET A CARPAPILOR" la care iarăşi colaborează mult 

Cesar Boliac. In timpurile din urmă ale vieţei sale 

î1 găsim încă mult amestecat în poliţică scriind 

în continu pe la diferite jurnule şi ocupînăa în a» 

celaş timp funcțiunea de airector al Arhivei, în 
această functiune a şi murit. 

Dacă veţi deschide Enciclopedia romînă la articolul 

"Cezar Boliac" veţi vedea însemnat că a murit 1a 
1880; 'n'a murit însă la acest an; avem deci şi la 
acest autor să înregistrăm un caz de neg 1igenţă cu 
care se scrie biografia scriitorilor noştrii. Bo- 
liac a murit le 1881 şi data aceasta star fi putut 
uşor controla în jurnalele timpului în România Ta 
beră în "Romînul",. în "Gazata Transilvaniei" ate. | 
unde se dă necrologul lui spunînâu-se că a murit 
1a 25 Pebruarie1881; în "Romînul" este chiar repro- 
dus biletul lui ae înmormântare care fiina dat din 
partea familiei, nu poate fi pus la îndoială, 
Vom vedea lecţiunea viitoare cît de variată a fost
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activitatea "iterară a lui Cesar Boliac» 

-._. ..._—._._.-.
_._._—._— _. . 

Ca şi contimporanii lui, Cesar BOLIAC sa scris 

mult şi în direcţiunile cele mai vuriate. Cea nui 

mare parte din scrierile lui în proză au rămas în= 

gropate în jurnale timpului & îngrijit. însă să reu 

nească într'un volum articolele pe care le credaa 

mai importante din activitatea lui politică şi în- 

tructt-va şi istorică. Afară de acest mic volun, câ- 

vre coprinde articolele lui mai interesante şi unda 

put em întru câtva atudia mai de aproape calităţi 1e 

lui de prozator, găsim 0 sumă de alte studii răs = 

pînâite în jurnale le pe care le-a redactat sirgur 

cum a fost BUCIUMUL, TROMPETA CARPATI LOR şi alte 

jurnale redactate de alţii.: De scrierile lui în ver- 

suri s'a. îngriiit mai mult :; aproape it cea scris 

pa terenul poeziei a apărut într'un volum, probabi: 

la 1857 |aata nu e însemnată pe volum | - 

Să vedem acum În ordine cronclogică, care sînt
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scrieri le lui mai interesante: La 1835 îşi face d- 

butul în literatură publicînă o mică brogură de 

versuri şi de mici retlecţiuni în proză; titlul 

volumului , mai curînd broşurei, este: "Operile lui 

Cesar Boliac", un titiu pretenţios, cum vedeţi pen- 

tru un debutanţ, titlu însă care e imediat urmat d 
altul pe faţa următoare care pr eciseată mai de a- 
proape coprinsul volumului , acest al doilea titlu 

este MEDITATIUNI. Aceste meditaţiuni sînt 

un fac ecou probabil din Meditaţiunile lui Lamartini 
aproppe aceleaşi idei le găsim la scriitorul român 
expuse însă în proză, căci ritul de Meditaţiuni 

se referă la 10 compuneri în proză iar poeziile 

care urmeuză apoi au diferite alte titiuri, După 
1935 £1 găsin publicâna CURIOSUL, n'a apărut dectt 
5 numere din acest ziar, cei puţin atîta s'a păs- 
trat, găsim în această revistă multe traduceri 
după mici reviste din stră âin tate şi în special din 
Pranţa. La 1859 găsim pe Boziac colaborînd 1a un
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jurnal care iarăşi n'a avut o durată mai lungă 

 PÂMENTEANUL. : în acest jurnal a publicut 61 "balet! 

luată din popor; sub numele “MARIA din BESDAE, con: 

punere copilăroasă de altminterelea; strofa întîia 

poate să dea o idee ae coprinsul şi de calitatea Di 

terară a restului, Iacă cun începe această compu 

ners de un prozai sm cât ss poate de pronunţat: 

Maria cea pă 1ae 
Frumoasa din Besdae 

Ilubea pe Nicolae 

Si vrea să-l ia bărbat. 

După 1839 Boliac se ocupă cu istoria şi-l vedem 

întreprinzînd călătorii arheologice. Boliac era un 

spirit curios câre 88 interesa de multe lucruri 

şi e unul din cei a'înt?i cari au dat atenţiune 

antichităţilor din ţara noastră, vom avea chiar de 

$ nregistrat imediat cîte-va articole ale lui reuni 

te într'un volum intitulat Bscursiuni, sau călătorii 

archeologice.".Intre 1852 şi 1856 Boliac pub 1ică 

în limba franceză o coleciiune intitulată + "CROIX
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de lettres et mâmoires sur la question roumaine." 
în mare prte aceste articole se adresează străini- 

„Lor. Articolele se reduc mai mult la acte oficiale 
reproduse. în întregime . Tot în acesaşi oraine a | 
idei trebuie să cităm e alță scriere a lui În 1în- 
ba franceză intitulată "MEMOIREŞ pour servir a his toire ce la Roumanien, apărută la Paris la 1856. E Această curte este întrucât -va mai interesantă pon- tru că cuprinde Părţi mai originale; esta o descri- ere a obiceiuri lor cu date istorice asupra pri nci- patelor şi în acelaş timp este şi O expunere a si- tuaţiunei es cgrafice a ţărei. Sînt în acest volum lucruri interesante chiar astă-zi, la 1857 avem de înregistrat mai multe baoşuri în versuri. Anume în. limba romtnă tipăreşte ia Paris câţe-ya poezii com- puse în anii Gin urmă sub titlul de "Renaşterea Ro mîniei“7 o în acelaş an apare o altă broşură ceva mai voluminoasă de versuri le lui, în limba fran-
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după poeziile publicate de el mai înnainte în romî- 

neşte. Traducerile sînt făcute de Vaillana & Fer- 

raud. In acelaş an avem de înregistrat traducerea 

în franţuzeşte a poemului lui intitulat Domnul Tu- 

dor, traducere apărută în Revue de 1'0rient" din 

Paris.La 1858 avem de înregistrat articolele lui 

arheologice reunite sub titlul de "Călătorii arhe 0- 

logice în Romînia". Probabil în acelaş sn dacă nu 

chiar la 1857 trebuie.să punem colecţiunsa lui de 

poezii intitulată "Poezii vechi şi nouă ale lui 

Cezar Boliac." şi care coprind,: cu mici omisiuni 

de exemplu pe ziile apărute în Meditaţiuni la 1855 

nu sânt reproduse în volumul acesta, care copriri 

zi e ceu mai mară parte din poeziile scrise de el în- 

tre 1835. şi 1856. Data nu e însemnată pe volum dar 

nu mai încape îndoială că a apărut imeaiat după 

1857 dacă nu chiar în acest an. La 3861 apare o 

culegere din mai multe articole pe care le publi- 

case at2t în străinătate cît şi în ţară; aceasta 

Lit 40
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este tocmai cole cţiunea de articole politice pe 

care le socotea mai int eresante şi demne de a fi 

reunite întrrun volum. dn an mai tîrziu avem de: 

înregistrat o lucrare interesantă pe vremea aceea - 

o încercare de a expune istoria monăstiri lor noas- 

tre şi de a arăta âacă străinii pot avea pretenţiuni 

de stăpânire asupra monăsti rilor de Ja datrarea': 

aceasta a servit chiar. lui Kogălniceanu în reforme- 

le lui privitoare la secularizafea monăstiri lor. 

Cartea lui coprinde două părţi: broşura înt fi monăs- 

tirile închinate şi a doua monăstirile şi aşezămin - 

tele române şt i. Partea a doua -a fost tradusă de 

Boliac în franţuzeşte pentru a putesa fi citite de 

străini, a apărut Însă ia Bucureşti , la 1863 sub 

titlul franțuzesc, greşit de altminterelea, de 

"Monasteres roumaines", Ta 1863 avemn-as semna lat- 

nişte Memorii adresate ae Boliac în timpul xilu- 
lui Sînt în mare parte articole interesante pentru 
propaganda pe care Boliac alături cu cei 1talţi
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„cameni cari au făcut miş 'area de la 1848 au dus-o 

în diferite „gurnale din străinătate sau memoriile 

pe care le au adresat diferitelor persoane din di - 

plomaţia străină. La 1869 avem âs înregistrat ta- 

„răşi o mică broşură. intitulată "Eacursiuni Arheo- - 

_aogice. Acestea sînt scrierile pe care le cunoaş- 

t em de la Boliac şi care nu reproduc însă decît o 

mică paste din întreaga activitate atît poetică cît 

şi în..pneză a lui Boliace 

| Asupra prozei lui Boliac nu vom insista mult, 

are cali ăţi de sigur preţioase în articolele răma= 

se da la o1 dar în general forma stilul trădează îm- 

pre jurări le în nare a scris Boliac , este un stii 

de propagandist ; un stil care suferă de multe ori e 

de defectele Jurnali emului ; dar în afură de aceste 

neajunsuri inevitabile luîna în consideraţie îm- 

 prejurări1e în care a scris Boliac, găsim în gene= 

“re aceleaşi calităţi pe care le am remarcat 1a PBlia- 

„de:şi la Bălcescu, un atil care adeseori caută să 

3
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expună cu cît mai multă enerfie ideile lui şi în 
acelaş timp să atragă Simpatiea pentru părerile - 
pe care le formulează, 

Boliac a ţinut mult să fie poet, aceasta, ne-o pro= 
bează de 1a 1835 la 1857 şi volumul în carea reunit 
posziile lui vechi şi noi care ne-arată că a câu- 
Lat să puie în evidenţă activitatea lui destul de 
vastă în această direcţie; dar din tot ce a scris 
puţin a atras atenţiunsa contimporanilor săi şi 
mai puţin încă a râmas cunoscut pînă la noi. 0 notă 
deosebită în întreagu oysră poetică a 1lvj Boliac «e 
următoarea: după cum în proză sl a căutat să-şi ex- 
Pr îme ide ile ps care le avea şi cei-l-a1ţi contim= 
porani ai să] Și pe care la primise din străinătate 
ideile largi ae libertate, egalitate ste; tot aşa
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tre poeţi i noştrii au cîntat ca nişte copii răsfă- 

taţi şi poezia pentru dînşii era un siăplu amza- 

ment; Boliac, mai mult dectt Eliade, a căutat să 

dea poeziei o altă mis iune şi să nu o considere nu= 

mai ca o artă dar în acelaş timp și ca o armă de 

propagandă - Iucrul acesta isbeşte de la cele d'În-: 

tîi versuri cu care începe volumul său "Poszii vechi 

şi noi. Iacă care sînt versurile cu care începe 

acest volum: 

Cântă o muză, cîntă o muza mea creştină! 
Pe anticrişti, pe inpii, pe omul ce suspină 
ii cheam'a te-asculta. 
Pe coardele-ţi sonoare, vibreze libertatea 
Si toată-ţi armonia, va fi egalitatea 
Si mila fie-ţi lagea şi pacea ţinta ta. 

Versuri în genul cărora a scris multe Boliac şi 

cari âe multe ori au discreditat principiile frumoa- 

se pentru care combătea; rime ca “egalitate, fra- 

terniatate stehau compromis încercări le literare 

a muitor poeţi ..In afară de asemenea compuneri gă- 

sim la Boliac şi inevitabilele poezii erotice; dar 

talentui lui dacă s'a putut manifesta o dată cap o- 

o
c
 

c
i
a
o
 

e
e
 

ge
 

aq
ua



| în lecţia de deschidere, "Muncitorul", de asemena 

- 309 - | 

poet a fost numai în poezii le ca să zic aşa : 80- 

ciaie cunoaşteţi. "Sila, " am ani ntit acouată ) pe zi: 

"Carnavalul" în care Boliac voeşte să pună în anti 

„teză bogăţia unora faţă de sărăcia at ora şi în 

acelaş timp. să arste mijloacele de repreziune de 4: 

re se serveau puternicii ca să asupreaacă. pe cei & 

jos... Sila ştiţi că se citează ae obicei ca singu- 

ra compuhere care merită să mai zie cunoscută din 

opar ile lui Boliae, Sînt. „părţi frumoase , în adevăr, 

subiectul însă nu merită o asemenea desvoltare i; 

strofa înt îia curge doine dar pasag. ile în care s8 

potiensşte pegasul! la Boliac: sînt destul de nun 

rose; mai ales tendinţa pe care am constat ; o şi 

da aţi scriitori de a întrebuinya diminuţive, for 

me copilăreşti, reapare şi ia Boliac; tacă spre il   
98 patru rime În care-găsim' forme “'copizăreşti d 
ale lui Konaki: este vorba âe o:fată Dătrînă cars 

se duce să cotşească ceva tirană de la vecini per 

tru că tot ce avusesa Si fusese luat. de: dorobanţi
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care. venise să-i sechestreze puţinul pe care-l avea. 

Bra să'noate în viscoz. Să fac'o pfinişoară 

Să meargă la vecine Stă din afare uşii 

Să cearăun ouşor Să vaz*o pîrtioară 

0 mînă de făină - Să vază vr'un focşor.- 

Bine înţeles că asemânea rime coripr omit o. poezie 

or cât âe bune ar fi în general începutul şi unele 

rime de la sfîrşit» 

Atta putem spune asupra lui Bolliac al cărui rol 

trebuie căutat mai mult în activitatea lui politică 

şi mai puţin pe terenul poeziei şi chiar al prozei. 

Trecem acum la o altă serie de scriitori mai | 

mărunți; mai puţini imporânţi chiar decît Boliac 

din Muntenia vom avea de amintit pe Aristia şi pe 

Aricescu. 
| 

ARISTIA 

Nume le lui Aristia l'am pronunţat deja cînd am 

vorbit ae aesvoltarea teatrului nostru , acun un 

an. Putem să amintim, în afară de traducerile pe 

care le a făcut, cîte-va drame scrise în versuri şi 

la 1843 re-a gat colecţiunea de stanţe epice înti-
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tulată "Părinţi Romîni"., fără nici o valoare lite- 

rară e 

AR ICE 

i 

CU 

Aricescu a scris mai mult dectt Aristia;-mai mult 

chiar decît Boliac. Am putea zice că pe la 1870-80 

ru 8 aproape jurnal în care nume ie lui să nu figure- 

28. A colaborat cu deosebire la Dîmooviţa, a scris 

la Steaua Dunării, apoi în Reforma, Buc iumul, Romi- 

nui; dar şi la 91 n'avsm de înregistrat vre-o operă 

importantă pentru literatura noustră.La 1856 a ti- 

părit "Istoria Cîmpulungului" care are întructt-va 

o valoare dccumentală. In afară de acsst volum gă- 

sim renumărste compuneri în versuri. La 1858 apare 

colecţiunea intitulată "Lira; ceva ma: tîrziu "O 
plimbare prin munţi", Cu deose ira “Plimbarea prin 
manti ne-arată cum a înţeles Aricascu să scrie ver= 
surile. Nu mi s'a întîmplat, fn noianul de compuneri 
mizerabile care abundează în literatura noastră, să 
văd versuri aşa de copilăreşti şi aşa de slabe ca 
cele ale lui Aricescu. Vă voi cita cîte-va pasagii
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din care veţi putea aprecia totul: 

Dulce columbelă Chiar şi jumătate 

Aripele tale Din zilele male 

Imprumută mie „Ca să sbor mai iute 

Şi eu îţi voi da La dilecta mea. 

Tot volumul de 150 ae pagini întitulat "Plimbare 

prin munţi" coprinde istorisirea unei escursiuni pe 

care a făcut-o spre Penteleu pent ru că doctorii îi 

recomandase să facă o cură de zăr şi aşa descrie 

"Penteleul devenit immortal 
Pentru vestitu-i caşcaval. 

Bine înţeles că asemenea compuneri pot fi amintite 

în treacît ca valoare documentară şi mai mult pentru. 

inventar neoprindu-nes mai mult. asupra 10r e 

In Moldova găsin un scriitor care merită să 

fie amintit aici iarăşi nu atîtpentru că a rămas de 

la e1 cava durabil cât mai mult pentru că reprezintă 

şiel în unela puncte spiritul dintre 1840 şi 1860: 

COSTACHE NEGRI | 
o . . * . . . . . . . 

Demo
nii 

Rolul lui Costache Negri este important cu deose-= 

pt „bire în istoria noastră politică. Născut la 1812;
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cel puţin aceasta e data care se dă şi de biograful 

său Misail care i-a consacrat vo entuziastă bi ografis | 

la 1877. Negri este fiul vitreg al lui Costache 0o- 

naki. Vi-aduceţi aminte de Marioara Negri pe care 

a cîntat-o Konaki sub numele de Zulnia; era fosta. 

soţie a lui Petrache Negri şi când dînsa s'a căsăto- 

rit cu Konaki avea între alţi copii şi pe Costache 

Negri. Tatăl său vitreg a îngrijit de educaţiunea lui 
l'a trimis în străinătate. Intors'iiîn ţară ia parte 
la evenimentele ds la 1848; i s'a propusa chiar să 
fie ales domn a refuzat însă. Mai tîrziua fost în- 
sărcinat cu diferite misiuni diplbmat ice la Viena, 
Paris şi mai tîrziu Constantinopole; ia parte în a- 
ceastă calitate la congresele în care se di scutau 
chestiunea principatelor romtna . După 1864 dispare   întrucît-va de pe terenul politic şi petrece restul 
vieţei sale retras la Tîrgul Ocnei unde moare la 28 
Sept emrs 1876, 

De lac, Negri ne a rămas prin revistele timpului
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mai multe articole în proză cît şi cîte-va compu = 

neri poetics.Trebuie să amintim o lucrare în genul 

ace bora publicate de Boliac o culegere de MEMORII 

a ărute la 1865 la Oonstantînopol în care qă diferi- 

te acte privit:are la chestiunea monăstiri lor. Ar- 

ticolele literare ale Jui C. Negri se af 1ă în Propă- 

şirea, în Romînia literară şi în Albumul istoric ti- 

părit de Cpgălniceanu. In Propăşirea publică anume 

descrierea pstrecerei sale la Veneţia; tot acolo po- 

ezia inţitulată Moartea Emili; tot în Propăşirea pu- 

- plică o urare cu prilejul desrobirei ţiganilor; în 

Romînia liverară publică nişte versuri: “Strigoiul” 

care au istoricul lor pentru că Alexandri ne spune 

că versurile lui Negri tipărite sub acel titlu for- 

mează partea a doua la poezia cu acelaş titlu ţi pă= 

vită de dînsul.- Alezanăâri istoriseşte împre jurarea 

în care a Post compusă această poezie: se aflau în= 

trto zi la Mânjina, care eră locul de întîlnire al 

scriitorilor Moldoveni şi Munteni; şi Negri este
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tocmai unul din aceia cari a înlesnit relaţiunile | 

dintre oamenii noştrii literari ain Taşi şi Bucureşti 

Intr-o seară, pe cîna se aflau la Mînjina, Alexanâri 

propune lui Negri să compună împreună cîte-va ver= 

suri; se fixează o temă romantică: Strigoii; partea 

întîia trebuia să o trateze Alexanari iar pe a doua 

Negri; bine înţeles că deosebirea dintre partea în- 

tîi şi a doua merge în favoarea lui Alexanâri, 

In Romîniu literară a apărut şi poezia lui Negri in- 
titulată "Călugăriţa"; ţoţ acolo a publicat o bio= 
grafie a lui Konaki care e mai mult o scurtă notiţă 

asupra importanței lui literare, In Albumul istoric 

şi 1i erar" a publicat o poezia intitulată “Pînăra 

copilă"; în afară de aceasta au rămas multe poezii 
inedite între altele o nuvelă intitulată "Monăst i rea“ 
pe care a reprodus'o D]. Papadopol Kalimach într 'an 
articol din Revista Nouă consacrat în special lui 
C. Negri unde reproduce şi cîte va poezii inedite 
dar care nu desvelesc nimic mai de valoare la scrii- 
torul nostru, Poeziile lui Negri ne arată ceva greu  



= 316 - 

de precizat în sensul că nu e co notă deosebitoare; 

vedem o influinţă vagă din Konaki şi era natural să 

fie aşa fiinacă cunoscuse de aproape versuri le taqtă- 

lui său vitreg şi alătur de spiritul acesta mai vechi 

vedem că scrie şi într'un spirit mai nou, vedem iînfu -— 

ința şcoalei romantice reprezintată prin Alexanări 

Cîte-va poezii de ale lui au avut popularitatea lor 

datorită faptului că a fost împrăştiată în ţară de 

către lăutari aşa ne spune Calimach că o poezie:"Ah, 

să dormi, dormirai moartă!" precum şi "Hora de la 

Rădicăneni" cu coprins naţional a fost mult cîntată 

pe la 1850-1860 în Moldova. 

Trecem la alt scriitor tot din Moldova la 

A1. DONICI: 
o . bud e . . 

amanti 

7 

Biografia lui Donici e puţin: cunoscută mai ales 

în ceea ce priveşte partea pînă la 1850. O scurtă 

notiţă buografică i-a fost consacrată de C. Negruzzi 

dar nu amirt eşte nici data nici locul naşterei..Se 

dau 3 ani ca dată a naşterei lui Donici 1806 „1807 şi
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1812. Alegeţi pe care voiţi şi aveţi de unde alege, 

In or ce caz se vede că e născut în Basarabia; acolo 

a petrecut copilăria lui şi părinţii săi £1 dest ina- 

sa pentru cariera militară. A întrat în câlitate de 

cadet la Petersburg . Mavhâăpărinţii lui se întoar= 

ce în Basarabia; dcegustat de cariera lui se îndreap- 

tă în Moldova; aici se căsătoreşte, face cunoşti nţa 

lui Kogălniceanu şi devine colaboratorul lui în Da- 

cia literară, în România literară şi mai tîrziu în 

"Steaua Dunării unde publică Pabulele sale. Intră mai 

tirziu în magistratură, cal puţin aşa ne spune bio- 

graful său, şi altce-va numai puten spune mai mult 

decît că a mgrit la 1866. 

Donici ocupă un loc frumos la noi ca fabulist. Tre- 

buie însă să-mi exprim părerea mea asupra exagerării 
a care a dat loc activitatea sa literară. Donici 

numai ca formă poat e fi luat în consideraţiune de 
noi. Ceea ce a scris el a fost reunit într'un volum 

car6 coprinde colecţiunea sa de fabule şi după ucesa  
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cîte -va compuneri în versuri tipărite în Revista 

Română pînă la 1863. Colecţiunea e făcuţă „de li bră- 

ria Saraga din Iaşi. E rău făcută cum toate ediţiuni - 

le de la noi; plină de geşeli nunumai as tipar dar 

şi de fapte. Cine a făcut-o a crezut de cuv înţă să 

întroducă şi o fabulă alui Asachi spunînd că a gă- 

sit -o în Albina Română: sub inițialele A.D. care, spu- 

ne culegătorul, nu se pot aplica aactt lui Alexanau 

Donici. Ei bine acela care a crezut aşa înţelept a 

greşit o Iacă pentru ce':Asachi în "Alb ina. Românească" 

iscălit în afară de inițialele G „A. şi cu iniţia- 

ele 4.D sau Alvir Daceanul prin urmare şi fabula 

"Momiţa la bal mascat” atribuită lui A.Donici din 

cauza iniţ ialelor trebuie raportată lui Alvir Dacea- 

nul pseudonimul lui Asachi şi nici de cum luiDonici . 

Din acest volum lipsesc vre-o două fabule apăruta în 

Steaua Dunărei :"Vapor", “Boerul şi văt azur şi pro= 

babil altele încă în afară de cele a căror lipsă le 

am putut constata.
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Am zis că formae singurul lucru care poate fi luaţ 

în c onsideraţiune la Donici; cele ctte-va improviza- 

tiuni dela sfîrşit în afară de fabule n'au nici 0 va- 
ioare literară nici ca fotmă nici ca fond. Fabulel 

scrise de Donici sînt superioare de sigur celor scri 
se de Asachi şi Heliade; sînt superioare din punctul 

deo vedere al formei dar Asachi şi Eliade avusese col 

Puțin meritul că singuri îşi închipuise subiectele 

fabulelor lor; de Donici se spune în toate părţile 
că a imitat pe Ori lova imitat e termenul cel mai 
benign pe care 1-1 putem aplica; a despuiat în toa - 
tă putarea cuvîntului pe Crilov; după cum a tradus 
pe Antioh Cantemir împreună cu 0. Negruzzi tot aşa 
& tradus cuvînt ain cuvînt pe fabuljstul rus. Se spu- 
ne că în afară de Crilov a imitat şi pe Iafontaine 
N'am făcut compâruţiunea 3 sînt în adevăr cîte- 
va fabule care nu le-am găsit ia Cri lov star putea 
să fie luate ain Iafontaine 'dacă nu de la alt autor 
Următ oarele fabule stnț traduse cuvînt ain cuvânt  
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din Crilov: "Lupul şi cucul, Gîştele, Vulturul şi 

paingul, Lupul şi lupşorul,Calul şi călăreţul, sSti- 

* cletul şi ciocîrlanul, Două boloboace, Racul, broasca 

şi ştiuca; Bărba!ul cu trei femei, Pismătareţul şi 

şarpele, Măgarul şi pri veghetoareu, Soarecul şi gus= 

eanul, Furnica, Râul şi eleşteul, Momiţa şi og1linga, 

Inţeleptul şi magnatul, lupul la peire, Impărţeala, 

Cheltuitorul şi r îndunica, Norocul în vizită, Măga- 

rul şi elefantul, Petrenii şi Bistriţa, Galbenul, 

Pieptenul, Anteriul lui Arvinte, Braminul, Umbra şi 

omul,Trecătorii şi căţeii, Stiuca şi motanul, Prun- 

zele şi rădăcina, Vulpea duioasă, Carele cu oale, Muş=: 

tele şi albina." 

Vedeţi lista este destul de respectabilă dar de 

sigur n'am fi putut învinui mult pe Donici dacă ar 

fi mărturisit de. unde a luat modelul famlelor lui ce 

căci genul fabulelor este ingrat ; chiar Lafontaine 

datoreşte mult lui Esop cu tot spiritul lui original 

şi subiecte de fabulă nu se pot uşor inventa; este 9 

bit „42
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materie restrînsă. Ei bine Donici a tradus cuvânt 

dn cuvînt; ba chiar a mers cu lipsa de probitate 

pînă acolo încît a căutat să mascheze originalul; avn 

deci un caz identic ca cu Tichindeal care ştiţi cum 

& despoiat pe fabulistul sârb Dosoftei Obradovici. 

In nici o parte nu spune Donici că a imitat pe Crilo 

cînd a tradus împreună cu C. Negruzzi fabulele lui 

Antioh Cantemir şi alte cîte-va versuri ale lui a 

amintit în adevăr că traducerile sînt făcute după 

Antioh Cantemir; de ce n'a făcut acebaş lucru şi cu 

Crilov? Deci Negruzzi s'a făcut complicele lui Donici 

căci Negruzzi cunoştea pe Crilov; î1 citează alături 

de Iafontaine dar nu lasă absolut n căsri a sea în- 

ţelege că Donici ar fi procedat «fa de nec instit fa- 

ţă de Crilo. Dar poate că Negurzzi apăra pe. Donici 

pentru că şi el se simţea vinovat de acelaş păcat ca- 

re era de csle mai mu1£ e ori un obicei, al timpuzut, 

Am spus că Donici a căutat cu intenţiune să ascundă 

originalul. Aceasta o put em vedeu în special din do”  
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uă fabule anume e întîi fabula "Vulturul şi Păiangul" 

Această fabulă începe aşa: 

Prin nori vulturul spre muntele Ceahlău 

Intins'a sborul său 
Pe cea mai înnaltă stâncă a lui se aşează 

Un şir de munţi măreţi, Moldova de o parte 

A ei cîmpii, păduri; a ei frumoase satel 

Si ape: Bistriţa, Molaova şi Siret, 

Pe şasuri vesele se văd curgînă încet. 

In această fabulă n'a putut urmări Donici cuvînt 

âe cuvint originalul pentru că în fabula lui Cr ilov 

nu putea să fie vorba de Ceahlăul; ci Caucazul este - 

amintit acolo; după aceea Bistriţa, Moldova, Siretul . 

iarăşi n'aveau ce căta la Crilov şi după aceea alte 

localităţi Gin Moldova numite de Donici nu puteau 

să apară la Crilov decît ca localităţi din Rusia sau 

Asia şi în adevir Crilov spuna că vulturul de pe în- 

nălţimele Caucazului vede Sciţia, Asia mică, Persia 

atc; prin urmare truducînd Donici a înlocuit locali- 

tăţile ruseşti prin nume româneşti pentru ca să mas- 

cheze mai bine originalul; deci acelaş procedeu ca 

csi întrebuințat de Tichindeal. In alt Joc acelaşi
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lucru face fabulistul nostru anume în "Petrenii şi 
Bistriţa". Fabula aceasta are în original titlul urmă 
tor: "Sătenii şi 'rfu1“ :subiectul este următorul: Un 
țăran văzînd un pîrîu că îndată ce plouă vine mare şi 
înneca totul vrea să facă un fel de jaltă la riul 
în care se vărsa rîuşorul pentru ca să-i dea Borunca 
să nu mai inunde grăainele Şi țarinele; dar tocmai 
cînd avea de eîna să reclame rîului mai marg în con- 
tra pîrtului tocmai atunci vine rîul mure ae înnea= 

-.că încă mai cumplit țarinele şi grădinele şi atunci 
evident că ţarnul nu s'a mai plîns celui mai mare, 
La Crilov nu e determinată nici 6 localitate; Donici 
procede altfel şi qă o coloare locală acestei fabule 
localizînă=o în Piatra şi pîrîul fontra căruia dă 

| jalbă văranul e Cuejdiul care se varsă în Bistriţa 
şi deaceea şi tit lul de""petrenii şi Bistriţa".. 
Prin urmare vedeţi ce procedeu necinstit; -şi. cum da- 
că ru s'ar fi cunoscut din reputaţiunea mare. 'ps care a avut-o , fubule e lui Orilov, pentru că a fost "mult   imitat în Italia şi Pranţa pe la începutul sec, XIX
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ducă n'ar fi fost cunoseut şi la noi unde litera= 

„tura străină nu prea-se citeşte mult și ca sigur că 

toate aceste fabule ar fi trecut ca originale ale 

lui Donici dar s'a văzute uşor că are "pufuşor pe bo= 

tişor! precum sffrşeşte fabula lui "Vulpea şi Bur- 

sucul" şi , curios, tocmai fabula aceasta nu e de 

la Crilov, unde se arată mai necinstit Donici . 

Tlacă prin urmare că Donici merită să fie şi sl pus 

la locul lui în sensul că e un simplu adaptator; mai 

rău e un traducător servil în cele mai multe cazuri 

cu o lipsă de originalitate desăvârşită; nu şi-a dat 

ceu mai mică osteneală -să formeze singur materia 

compuneri lor sale. Atunci ce i mai rămîne? Forma? 

O formă care are şi ea păcatul ei pentru. că cele mai 

mlte dn fabulele lui auferă de o desvoltare exaze = 

rată care întunecă mult “originalul lui Crilov, cara 

era în adevăr un spirit anume potrivit pentru fabulă 

Cu aceasta te.min pe Donici şi înnainte de a trace 

la alt scriitor, după Paşti, în special la Alexandri



şi Bolintineanu, ne mai rămîne cîţi-va scriitori mai 

mărunți pe care trebuie să-i studiem şi căroru tre=- 

byie să le fixăm locul pe care-l merită în litera- 

tură romînă. 

m maca mm mem ma mom e n m me mc em e 

Continuăn astă-zi chestiunea scriitorilor mai mă- 

runţi pe care um început-o lecţiunea trecută, Lista 

e destul de mare şi anii din scriitorii cu care ne 

vom ocupa astă-zi merită cesigur mai mult decît o sin 

plă menţiune alţii pot fi înregistraţi numai pentru 

ca să fim întrucît-va mai compiecii în ceea ce pri" 

veşte mişcarea literară pe la 1860-3870. 

Un tovarăş demn al lui Aricescu este 

PEILIMLON 
e 9 m dm mn = da a ta . 

Si Pelimon a publicat foarte mult ca şi Aricescu şi 

în toate direcţiile: a seri s articole politice, dra- 

9, a compus o sumă de versuri şi a scri s chiar ar= 

ticole cu coprins istoric, Poeziile lui au apărut 

între 1640 şi 1860 în fel de fel de ediţiuni. lea  
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reunit mai tîrziu la 1861 într'un singur volum intitu- 

lat "Amintiri poetice şi istorice." . Pentru ca să ne 

faceam o idee de coprinsul acestui volum de poezii 

putem aminti că alături de o compunere intitulată 

"Regenerarea Romînismului” şi *"Rmanciparea sclavilor" 

găsim "Hora Mitocanilor" şi alte lucruri ae natura 

„aceasta. La 1860 publică un poem dramatic "Praian 

în Daciatcare se citează, în adevăr; dar care , spun 

drept , nu merită atenţiuneu pe care i-au dat-o unii. 

Doi poeţi pot iarăşi fi amintiţi şi-şi pot da mîna 

unul altuia: Cuciureanu şi Catina. 

CUCIUREAN U 
Pi . o . . 

- 1. f- 0. —-  € 
: . . e . . 

- t. 9 . 
a 

: 

Cuciureanu este bine apreţiat de Alexanăâru Rusu, 

prea bine chiar. A publicat două broşuri una La..1839 

apărută sub titlul de "încercări postice" şi alta, 

un an mai târziu sub fitilul simplu de "Poezii", 

Este o formă foarte greoaie aceea pe 'care o vedem 

la Guciureanu; după uceea nici o variaţiune în motive 

mereu aceleaşi motive cunoscute în literatura timpu=
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lui. De la Cîrlova şi pînă ia 1850 avem de Înregis- 

trat la o sumă de posţi compuneri: intitulate: "Rui- 

nsle......cutârâi monistiri etc" sau "0 noapte pe 

ruinele...."; aşa şi la Pelimon găsim "0 zi şi o. 

ntapte de primăvară pe ruinele cetăţei Neamţu", Ar 

fi fost de ajuns o zi; de ce şi o noapte?i In edi- 

iunea de la 1840 pune numai "0 noapte pe ruinele 

cetăţei Neamţu“ De ce a schimbat: titlul? Aceasta î-1 

priveşte. | | | 

îs
 CAT I N A. 

Catina e şi ei amintit şi îi dă un 1ce destul de 

favorabil Ruaow. în manualul Dsale de literatură română 

In unele priv ine Datina poate fi considerat puţin 

foarte puţin, speri ob dai Cuciureanu. Catina e in- 

fluinţat de byronismul lui Lord Byron, dar de un by- 

roni smul puţin pretenţios; voeşte să fie pesimist 

faţă de alţii cari cânt au 

birei; 

farmecul vieţei şi al lu- 
afirmă că nimic nu-l mai _imprestonsază. „Citez 

o-strofă: | |  



= 328 — 

Cu ochi de ghiaţă reci, 

Măsor acum trecutul. o... 

ce ses ne 

€ 

Qăsim însă cîte-va versuri cari în adevăr arată 

oare-care poezie la Catina aşa de exemplu în poezia 

"Smaranda" dedicată Dlui Aga Scarlat Bălănescu: 

Pemeia care plînge 

E înger ce veghează 

versuri cari întrucît-va arată oare-care poezie 

0 inimă în lacrămi 

E un plăcut buchet 

Comparaţiune forţată dar în fins cu ceva bunăvoință 

1 e-am putea admite. 
| 

„Trecem la alt scriitor asupra căruia ne von ppri 

mai mult, vreau să vortesc de 

DASCA LE SCU 
a î_ a e . a Ed - 7» 

=? miei imi
 . 

Dumitru Dăscălescu în adevăr nu poate fi pus pe 

planul celor -1l-alţi amintiţi: Dăscălescu este uitat 

astă-zi aproape cu desăvârşire şi aceasta este ns- 

drept. În timpul lui a colaborat la „revistele lite- 

Lit 
43
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rare din Moldova, la "Romînia literară" a scris foar- 

te mult în "Steaua Dunării” unde a publicat cea asi 

mare parte din poeziile sale. Poeziile sale au apă- 

rut În două broşuri una intitulatăă"Zorile" apărută 

la 1954 alta intitulată "Scrisori din ţara ţînţă= 

rească şi poezii nouă" apărută la 1856.Din aceste 

compuneri numai se cunoasşte Dăscălescu; cu toate 

acestea încă după doi ani a publicat mai multe p09.- 

zii în Steaua Dunării" pe care nu a avut timpu să 

le reuniască într'un volum. 

Nu ştiu nici cînd s'a născut nici cînd a murit 

cu teate că un asemenea scriitor ar fi meritat să 

fie mai de aproupe studiat. Din ceea ce am putut ut” 

mări prin jurnalele timpului am putut constata nu= 

mai că pe la 1855-56 fusese sameş, funcţiune foarte 
modestă, în Iaşi; în acest an apare la tribunalul 

din Focşani în calitate de membru, At este tot ce 
am găsit asupra scriitorului nostru. N 

Dăscălescu a fost apreţiat Zavorabil ae Russu şi  
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de astă-âată recomandațiunea lui a fost mal bine n8- 

merită decît faţă de Cuc îureanu.Tanainte de a ami n=! 

411 cîte-va din compunerile lui Dăscălescu, care ma- 

rită în adevăr să fie relevate voi să vă atrag aten- 

țiuneaasupra unui .alt lucru curios pe care-l găsim 

în -ediţiunile noastre. Dacă deschidem volumul din 

publicaţiunea Saraga a] lui Donici găsim la sfîrşit 

între poeziile lui, ună intitulată "Undina". Ca for= 

mă este cudesăvîrşire deosebită de cele-l-alte poe” 

zii care le-ascri8 Donici în afară de fabule; şi cine 

ar fi făcut comparaţiunea ar fi văzut imediat că a- 

ceastă poezie nu poate fi scrisă de Donici. In josul 

paginsi se spune că a apărut în “ZIMBRUL"” din 1861 

Anul 1861 este greşit pentru 1851 cătîna în “Zim= 

brul din 1851 găsesc în adevăr poezia iscălită cu 

un simplu D; priceputul care ă făcut edi țiunea lui 

Donici publicată Ge Saraga, văzînd poezia iscălită 

cu Da crezit că nu poate să fie decît a lui Donici 

şi f-i'i-a atribuit-o 2ui. Și bine Dăscălescu în
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în volumul "Zorile" are tocmai această poezie “"U ndi= 

na“; prin urmare această poezie nu poate fi decît a 

lui. Este o poezie bine reuşită; mă îndoesc însă de 

originalitatea ei pentru că vom vădea imediat că şi 

Dăscălescu a fost molipsit de boala timpului: fura 

tără să spună. Ca poet liric Dăscălescu desigur nu 

merită atenţiune cu toate acestea şi el a scris ml- 

te versuri ; a avut şi el femeea pe care a cîntat=o 

dar lirismul lui poate fi neglijat; ca poet satiric 
însă Dăscălescu în adevăr merită toată băgarea noas- 

tră de seamă. Cîte-va poszii satirice găsim deja în 

volumul de la 1854; în volumul apărut doi ani nai 
tîrziu, nota satirică predominează pînă chiar în 
titlul unei cărţi: “scrisori din ţara ţ înţăreascăr 

Ce este această tară? Este t ocmai ţara noastră; 0 

wmeşte. ţară de ţînţari şi 1a început poetul ne dă 
6 poezi care nu sînt decît Subdiviziniunile ale uns! 
şi aceleaşi poezii Îîntitulată "5 ' ţînţari." Este o 
descriere satiricăa tendinţelor âintre 1850 şi 1860 
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Cu deosebire În cesq ce priveşte mişcarea. politică 

merită să fie relevat Dăscălescu. E1 este unul din= 

tre puţinii cari pe atunci s'au arătat mai sceptici 

faţă de strigătele de umanitarism, de egalitate, li; 

bertate care ae auzeau la fie-care pas pronunţîndu- 

se de oamenii noştrii cari conduceau afacerile po= 

litice. Ei bine Dăscălescu a arătat că Ge multe ori 

sub aceste cuvinte pompoase se ascunde un şarlata- 

nism de multe ori cît se poate de murdar. Tacă cum 

satirizeuză şi cum descria Dăscălescu abuzul care 
za 

se face de asemenea cuvinte: 

Inarmaji numai cu vorbe fie cine astă-zi cers 

Unul zice ţara-i bine; altul zice ţara pere, 

Pie-care numai strigă, apoi aprigi luptăt ori 

Unii pe alţii fără seamă se numesc tulburăt ori 

Unii vor să ţie lumea în hotare învechite, 

Alţii vor s'0 opintească pîn'la margini nechitite, 

Pie-care protectează, şi cu toţii disvălessc 

Pentru-a ţării fericire cu zel foarte ţânţărssc 

Toti se jură ps dreptate că li-ei inima curată 

Si i zaptă agivărul chiar nici unul nu-l arată 

Cheia esta numai ţara, căci ca vita de la han, 

Parte strigă am avut-o, parte zice vreau s'o an. 

Astfe] strigă unii pentru ş'apoi alţii inpotrivă 

Chiar ca dascăli ce se luptă şi se bat pentru 60 
vă,



3 

Un41 apără trecutul, statu quo neprihănit 
iar cel-l-siţi vor să răpeaacă de lu ce2 ce au 

răpit. 

Da assmenes în alt pasagiu în 4 versuri araţă ura 

ul contra traficanţilor de cuvinte răsunăizoare: 

Protestaţii şi cuvinte, sentimente răsfăţate 
Gură mare, aparenţă şi. strigări de libertate 
Toateacestea vorbe nouă, ce nu ştiu de 1e nunoşti 
Sînt chiar nadă şi căpăstru pentru preşti,.   Vedem dsci o formă foarte uşoară ceea ce e de re- 

marcat faţă de Cuciureanu şi alţii; vedem la Gînsul 
mult talent în alegerea expresiunei; châr mersul 

ritmul satirelor sale amintesc întrucît=va ritmul 

satirelor lui Eminsscu. 

Intr “alt pasagiu, Dăscălăscu nu se sfieşte să ss 
arate mai puţin democrat ie decît contimporanii lui 
spune că toate idelle acestea de liberiate sgalita- 

te stie pot şă înferbînte pe unii; dar în fnă trebue 
să ns uităm la lucrurile aşa cum se petrec ele pen= 
tru că un popor e caşi un organism în cara fie-care 
orgân are funcțiunea lui Şi cînd un organ vrea să îr- 
deplinească o funcţiune care nu este a ei; bine în-



- 334 = 

teles că se ajunge la anarhie, lacă cum printr! GOmM= 

paraţiune care de altminterelea n'are ceva erigi na) 

dar care e bine exprimată, Dăscălescu îşi arată idei- 

le lui:: 

Precum e dat copacul la vîrf numai să rodească, 

Iar tulpina e datoare cu putere să-l hrănească, 

Chiar aşa şi-o ţară are un cap numai , gînditor 

lar tulpina şi puterea-i e poporul mUncÂt or e 

vedeţi o idee cars n'am găsi-o la cont imporanii 

lui Dăscălescu. Si în alte pasagii revine iarăşi asu- 

pra idei că nu e bine să fim prea democmaţii ; că pu= 

in absolutism nu strică pentru că se bazează pa 0a- 

re=care se lecţiune şi prin recunoaşterea unei puteri 

conducăt oare. Iacă din ce punct de vedere, zic, Dăs- 

călescu merită să fie amintit şi ar fi putut. fi. atu= 

diat mai de aproape. 

Dăscălescu însă, cum ziceam, n'a fost nici si ci n= 

_stit; volumul din 1856 se 4ermină cu poezia Hasan, 

_ care este o mică scenă din viaţa orientală, turceas- 

că; ei bine poezia aceasta în partea întti e luată 

„după Nâmuna a lui Alfred de Musset; şi nunumai atîta
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dar eroul atît din Namuna cît şi din poezia lui Dăs- 

călescu e tot Hasan. Nu fac comparaţiunea între pa- 

sagiul lui Musset şi cel din Dăscălescu care nu lasă 

nici o îndoială asupra faptului că Dăscălescu a fu= 

rat pe autorul francez; pot numai să amintesc că n'a 

furat aşa de obrasnic ca să zic aşa ca Donici; căci 

a întrodus ceva modificări şi în adevăr sfîrşitul 

poeziei acesteia s cu totul altfel la Dăscălescu de- 
cît la Musset; dar în or ce chip începutul este cu 
desăvîr şire acelaş mai ales descrierea lui Hasan şi 
a chipului cum petrecea, viaţa orientală, | 

In aceeaşi direcție ca şi Dăscălescu merită să 
amintim încă vre-o doi, trei alţi scriitori. In ade- 
văr direcţiunea satirică era la modă între 1850- 60 
Şi aveuu mult , foarte mult de bat j ocorît acei cari 
scriau; Pe cîna un Alexandri a trecut de asupra mi- 
zer iilor noastre , în poezie, nu însă şi în compune- 
rile lu dramatice, alţii, cum este Dăscălescu s'au 
âprobiat mai mult. ae viaţa noastră şi au relevat mai 
multe. dafacte de la noi. Unu] dintre acestia este  
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BA LACESCU 

pasa iti 

_Bălăcescu a fost un autor modest, foarte modest 

care însă merită şi e1 să fie amintite S'*a născut, 

cel puţin aşa se spune, la 1800 şi a murit 1a.1880 

Din dunga lui viaţă nu a rămas decît un vclum de sa- 

tire şi epigrame şi site cîte-va compuneri, fabule 

ceri au apărut încă de la 1845 pe urmă poezii: care | 

la 1860, împreună cu aite cît e-va compuneri, au fost 

tipărite de Rliade în "Biblioteca Portativă” volumul 

al Va. Ei bine acolo unde-l puten în adevăr apreţia 

pe Bălăcescu este t ocmai ain volumul âin Biblioteca 

Portativăe Compuneroă sbupra căreia ne vom opri es- 

te intitulată: "pă mă tată ca să- ţi semăn“ sau "Ge- 

neraţiunea actuală şi generaţiunea trecută“. Este | 

o descriere, amatantă în unele privinţe, scrisă în 

adevăr întrun stil puţin pretenţios, dar în or ce 

caz sănătos şi adevărat romînesc; este 0 descriere - | 

a modului cum îi se prezintă unui om cult țara "0as= 

Lit. 
44 
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tră aşa cum era ea la 1850460. Subiectul este urmă= 

torul,scurt schiţat: un ţăran pleacă cu copilul său 

Niţă de la satul lor, care nu preu poartă un nume 

postic, şi vine la Bucureşti ca să-şi mai spoiască 

puţin pe tînărul Niţă. Si fără multă vorbă Bălăces= 

cu începe îndată să descris impresiunile produse asu- 

pra lui Niţă aamirînă Bucureştiul grefum şi impresiu- 

nile ce ie fac între si. Aproape fie-care strofă se 

termină cu refrenul -"Ia-ţi căciula fătul meu” Voi ci- 

ta cSte-va pasagii Gin care vom constata ucesauşi 

tendinţă la Bălăcescu ca şi la Dăscălescu însă în 

altă airecţiune întrucît-va. După ce Niţă şi cu ta” 

tă său au văzut fe], de Pe de minunăţtăţi pentru ei 

vine de ne descrie ce impresiune i-au produs oamenii 

Miniştrii vezi cum se adună | 
Ce mai oameni mari în 'nalţi 

Cu ce râvnă, ce credinţă 
Bi ae toate îngrijesc 
Si cu cîtă sîrpuinţă 
Toate spre bine întocmesc 
Ghiosdanul le subţiocară 
Ca să-1 duci e lucru greu 

 



- 338 = 

Ce era odinioară | | 
Nu mai este fătul meu 

iacă cum descrie pe deputaţi: 

Cei care duu rînd pe scară 
iia-s domnii deputaţi . 
Boeri aleşi de prin ţară 
Si uniţi ca nişte fraţi 
La Obşteasca adunare 
Aştia se ceartă mereu 
Pentru-a ţării îndreptare 
Ta-ţi căciula fătul meu. 

Mai departe, vorbind tot ae deputaţi ne spune că de- 

şi au unele defecte cu toate acestea aşa cum sînt 

tot aduc care-care bire ţării: 

în sfârşit de, ce să facem 
Buni, răi, pe ăştia îi avem 
Ma sînt dovleci ca săi- coacem 

Cum ne place şi cît vrem. 

Şapăi iarăşi cîţi s'adapă. 
De frica lui Dumnezeu 

Pe cft ține ciurul apă 
Tot fac ceva fătul meu. 

De asemenea descris impresiunea pe care i-a produs-0 

tsatrul? 
Asta vezi, este teatru 

“Aici aflii lucruri mari 

Cum. a băut împăratul 
Cum s'au certat doi măgari.
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In altă parte vorbeşte de un jurnal: 

Ici e o gazetărie. _ 
Kantor de avis, ce-i zic. 
Care-ţi scrie şi-ţi descrie 

„Tot ce a văzut în via 
Cine întră, cine ese 
Din oraş pe zi pe ceas 
Cine dă zafeturi , mese 
Cui i-a dat sînge pe nas 

Si multe: lucruri de acestea care bine înţeles pe 
vremea aceea puteau fi „binişor gustate. . 

Alături de Bălăcescu un autor, iarăşi modest, 
merită să fie citat: 

in „Volumul 5 din Biblioteca Portat îvă, Eliade a 
publicat puţinul care a rămas. de 1a FACA; sînt. anume 
cât e- =va descrieri satirice scurte şi la sttrştul vo- 
tumului 0 farsă, Paca a. murit, după cum spune Blia: 
de 1a 1845. In manuscrisele lui sia găsit o farsă 

 Qucă O putem intitula astfel; Psntru că propriu vor- 
bina nu e o acțiune dramat i că bine desvoltată; ţi- 
tlul farsei este "Franţuzitelen, Cînd am studiat pe 
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Negruzzi am vorbit de tendinţa de a ridiculiză pe 

scenă mania de a strica limba romînă; Faca face a- 

celaş lucru; dar pe cînd Cost ache Negruzzi se adre- 

sa şi celor cari stricau limba din meserie, £i1010- 

gilor,.Faca se ocupă mai ales de mania femeilor de 

a vorbi franco „omîneşte; de a amesteca cuvinte fran- 

țuzeşti în conversaţiunile Lor « Pranţuzitele sîrt ci- 

tate chiar în unele antologii; vă pot cita cîte-va 

pasagii cara, spun arept , pot avea oare -care efect... 

aşi este aialogul între cele două fete ale hoerului 

Enache : | 

Ascultă, ma chereg.c vc: 

ac cec oo 

in sfîrşit alte multe lucruri âe acestea prin cara 

căuta să ridiculizeze mania de a înstrăina limba» 

NICULAE T S X R A PER 

Niculae Istrate s'a născut , după cum ne spune Ru- 

su la 1812a marit la 1861 după cum se poate vedea 

dintro broşură publicată de moştenitorii săi cari
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stau certat pentru averea rămasă de la 61. A murit 

în calitate de postelnic. Niculae Istrati a scris 

Şi versuri a scris şi proză şi e citat în 1litera- 

tura noastră dramatică; a compus anume 0 poemă isto- 

| rică dramatică intitulată "MTHU LA ; este un epizod 

din viaţa lui Stefan cel Mare, din lupta de la Baia 

în care Istrati intr cduce cîte-va incidente de mică 

importa ţă şi cărora le dă o importanţă mult mai 

mare decît ar merita poema drumatică. Ea a apărut 

„18 1850 şi a făcut oare „care sg omot pr ovocînd chiar 

polenici. Este scri să în versuri albe şi pentru că 

compuneri în genul acesta nu prea apăruse pînă atunci 

criticii au început să discute dacă o compunere în 

versuri albe poate să aibă şansă e reuşită în li- 
teratura română, Ghoerghe Sion a publicat mai. multe 

foiletoane asupra acestei drame pentru ca să probe“ 

ze că încercarea autorului Mo1dovean nu poate fi bir   „ne apreţiată. In or ce caz este o. compunere care â 
avut populuritutea ei la 1850, Acyiunea este foarte
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încurcaţă prea complicată , prea mult desvoltată 

unele pasagii lirice sînt în adevăr bine reuşite 

Tstrati a continuat şi în direcţiunea lui 'Faca în 

teațru însă a publicat anume "Babilonia romînească* 

o farsă filologică; farsă îndreptată în contra stri- 

cătorilor de limbă nunumai în contra celor cari o 

franțuzesc, cum am văzut la Paca, dar şi în contra 

celor cari întroduc neologisme şi în special în con= 

tra stricătorilor de limbă de profesiune; între a- 

ceia cari sînt ridiculizaţi este şi un oare-care 

Blăjescu dela Blaj. Aceasta este tot ce putem amin= 

ti gin activitatea lui : Istrati. ' pub licat şi el 

versuri multe în "Steaua Dunării” după aceea în 

"Zimbrul" dar după cîte- ştiu versurile n'au. fost re- 

unite în volum. a | 

După aceşti scriitori, întrucât -va deosebit, me = 

rită să fie amintit de sigur şi 

Ă NICOLEANU 
e a e e . e € 0 2 

„020 dm menos şa e 

Nicolae” Niculeanu este şi el uitat astă-24; a avut
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un talent cu adevărat poetic dar nedesvoatat” şi m. 
cultivat. „de o citire mai ser ioase. Nicoleanu $ s'a 
născut în Transilvania la Cernat în 1835 a trecut 
În ţară ia 1848 din cauza, persecuţiunei “Unguri ler 
a petrecut. cît -va timp la Ploeşti ; de ia Ploeşti 
s'a dus la Buzeu a petrecut acolo cîte va  spătămtni 

şi apoi a plecat 14 Craiova unde şi-a c ont imuat stu» 
diile liceale. Ia. Crai ova â& pstrecut pînă 1a 1858 
Cu ajutor de La prieteni & plecat la Paris unde a 
stat pînă la 1861 cîna se întoarce în ţară unde Ro- 
setti îi oferea un post de redactor la jurnaul "Ro   | „mînulr nui petrece însărnici aici mult tip pentru 

_că la 1862 îi se aă direcţia liceului din Iaşi; 
pleacă şi din Iaşi. îşi continuă viaţa nomaă. şi- -1 gă- sim în Bucureşti în funcţia de şef la Arhive; nici 
aici nu stă mut ; este numit la 1867 “Zuncţionar la 
ministerul Cultelor dar tot în acelaş an revine la 

â Ocupat-o pentru că moare cîţiva ani mai tSrziu
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în Aprilie 1871. 

La Hicoleanu se observă influinţa şcoalei france» 

ze şi este unul din acei cari au fost mai mult în- 

fluinţat de Musset. Alfred de Musset, faţă de alţi 

romantici „/fost puţin tradus la nci şi îmitat . Pe 

cînă Victor Hugo a fost mult imitat la noi, Negruz- 

zi știți că a trudus baladele lui; și Heliade a tru- 

adus mult din Victor Hugo; pe cînd lumartine, mai 

“mult aecît Victor Hugo a fost popular la nci, Mus= 

set n'a avut decît cîţi-va imitatori cume Dă scă- 

lescu şi Nicoleanu. De altmintereiea Musset are un 

gangreu de imitat ; greu chiar de tradus. 

Micoleunu a publicat cît era în viaţă 0 mică bro- 

şură de poezii, lu 1869, sub simpiele iniţiale N.N. 

această proşură a fost reprodusă apoi la 1888. Ca 

şi Musset, iubirea este t ema mai muit cîntată în 

această broşură; Nicoleanu împrumută chiar de mu1t e 

ori fruze şi expresiuni de 1l& Vusset . Geea ce domi- 

nă în operau lui Nicoleanu sste pesimismul; de sigur



- Sâ - 

mlt mai sincer decât posimismul lui Catina; în a- 

devăr nu ştim din viaţa lui Catina ca o1 să fi su- 

Jerit; Niccleanu însă a avut o viaţă foarte svîn- 

turată, de multe ori singur a fost cauza nenoroci- 

rilor lui, dar în tot cazul. a fost un om nenorocit 

un om victimă a propriului său temperament. Ei 

„bine tristeţea respiră în toate versurile lui; şi 

mai cu seamă se vede pssimismul lui în "0 iluziune 

perdută", un fel de adio iubirei,şi în "Dor şi jale". 

In afară de pesimismul iubirei vedeim la licoleanu 

un pesimism caşi da Dăscălescu şi Eminescu, po ca- 

res-l putem foarte bine numi pesinisn social, anume 

exprimarea deziluziei de starea de lucruri pe care 

o vede în ţară. Hicoleanu nu ne că de multe ori: 

tocmai un tablou frumos de contimporanii săi şi bi- 

ciueşte moravurile urâte de la noi. Amintesc numai 

eîte-va versuri dintr'o poezie a lui scrigă în Peş- 

tera Dîmbovicicarei şi în care arată disprețul şi 

ura lui în contru acelora cari exploatează ţara noss- 

 



- 346 - 

tră. lacă acele versuri: 

Versuri scrise ps faţada peşterii de la 
“Dâmbovicioara. 

Peşteră posomorîtă 
Mare, umeaă, tăcută 
Ai fi bună“ n Bucureşti, 
Ca să servi de puşcărie 
Hoţilor care afîşie 
Pieptul ţărei Romîneşti! 

- Prin urmare Nicoleanu într'o privinţă se upropie 

de Dăscăleacu, biciue aceleaşi lucruri însă cu ac- 

_cente mult mai sincere decît ale lui Dăscălescu, 

Cu uceasta terminăm o parte din scritorii mai 

mărunți; ne mai rămîn încă cîţi-va, poute prea mulţi 

dar în or ce cuz trebue să le consacrăm şi lor o 

lecţiune după Paşti. După ce vom trece în revistă 

mănunțişul acesta, vom urmări act ivitutea acelora 

cari în adevăr sintetizeuză uctivitateu noastră 1i- 

terară din epoca aceasta, anume ne vom ocupă de A=- 

lexanâri şi cei-l-alţi. - 

L ECTIA XII 

"Pînă în epoca care se întinde pînă la 1870 ne ră-
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mîne să stuaiem cîţi-va autori mai măruni, în ma- 

re parte poeţi: 

GHEORGHE TAUTU 
a . o . . . . * . . . inmana mmm. 

Gheorghe Tăutu merită să fie menţionat alături 

de poeţii de care ne am ocupat înuinte de Paşti 

Sta născut, cel puţin aceusta este dutu cure se dă 

da obiceiu în toate manualele , la 1823 în Botoşuni 

şi a murit ia 1885, Gupă ce a ocupat mui multe func 

iuni „în special în administraţiune. 

“De 1a ei ne-au rămas cîte-va poezii reunite în 

volum la 1862. Acest volura coprinae: satire şi pos- 

zii lirice; la 1868 publică un volum de poezii mai 

mult ocazionala, şi poezii cu coprins patriotic; 

la 1871 avem de înregistrat un volum intitulat 

"Epigstolă în versuri", volum care arață de altmin- 

terelea talentul lu spre declin. Gheorghe Tăutu 

e menţionat cu deosebire ca satiric; poeziile lui 

de iubire şi patriotice sînt destul de slabe şi 
chiar ca satiric, spun drept, în multe privinţe 
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ni poate fi pus nici alătur de Bălăcescu şi stă 

prin urmare cu utît mai mult mai jos de Dăscălescu. 

Ait scriitor, superior lui Gh. Tăutu, este 

Gheorghe A. BARONZI 
oi motto te 

Gheorghe Baronzi uparţine aceleaşi spoce însă a 

trăit mai mult . s'a născut , aşa se spune de obiceiu, 

lu, 1825, duta de altminterelea n'a putut-o contro-= 

la. A ocupat mai multe Pune iuni, a fost prefect, 

membru al tribuna ului în Brăilu, Gulaţi şi alte 

cîte-va funcţiuni. Trăeşte pînă în 1896. 

A desvoltat o activitate enormă; a scris fourte 

mult şi în toate qirecţiunile şi în timpul lui, cu | 

deosebire între 1350-70 eru destul de bine cunos= 

cut şi apreşiat. A scris multe poezii reunite în- 

tr'un volum apărut la 1855 cu titlul “"Nopturnele"; 

A publicat apoi drame , în proză şi în versuri; roma- 

ne, şi chiar lucrări filologice. Intre acestea 0s- 

te una: "Limba romînă şi  tbrudiţiunile ei” care
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poate fi consultată şiastă-zi ca repertor foarte 

interesant şi destul de bogat de forme populare ro- 

mînești. an. Baronzi a publicut şi romane şi în 

sfîrşit a trudus din Lamartine şi alyi câţi-va au- 

tori străini. A publicat şi cîte-va satire dar mal! 

mult ca poet liric 1 putem apreţia. In poezia lui 

se vede 0 influinţă vagă de a lui Musset şi întru- 

cît-va de la Lumartine. Ca idei Baronzi nu se dis- 

tinee prin nimic estruorainar însă o calitate curs 

trebue să fie remarcată şi care constitue în ude-   văr unul din meritele autcrului, ests uşurinţă de 

formă, calitate nu tocmai deasă la cont impranii 

lui. A scris versuri corecte, unele fourte corecte 

chiar, mai corecte decit acelei pe care le găsim 

une ori lu Alexanări. Voi cita din poeziile din vo- 

lumul de la 1853, din Nocturne, cîte-va versuri, 

unde vsţivedea că deşi „ideea exprimată nu este. 

nouă, dacă se poate zice că este ceva nou pa lume, 
Gacă nu este redată sub o notăi mai personală a-
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ceastă idee, arată totuşi o mare usurinţă de a se 

exprima. Tema este banală: Tluziunile pe care. le 

perde or ce tînăr: 

Dulci iluzii a juceţei, rămîneţi dar sănătoase, 
In pulatul vostru ?rugat eu întrasem nechemat ; 
Sînt străin şi dat afară as mâini crude şi geloase, 
Sînt o cobe chiar acelei ce atît am aderat! 

Vedeţim sînt versuri care curge foarte bine, bine 

cadenţate. De asemenea putem cita, tot în volum 

din 1853, strofa ultimă din poezia "0 mamă plîngîna 

pe mormîntul ficei sale", unde regăsim aceeaşi ca- 

litata: 

Rătăcina ca o nsbună şi'nchinîndu=ţi tot amorul 

Eu voi sfîgia deşertul de suspine ca Ovid, 
Lacul Jacremelor mele dacă nu-mi va stinge dorul 

Cu cenuşe p'ameu frunte ts voi plînge ca David, 

Prin urmare din acest punct de vedere, vsdeţi că şi 

scriitorul acesta merită să fie mentionat cu cars= 

care cinste într'un curs de literatură, 

Un scriitor care a scris puţin, foarte puţin, 

mult mai putin decît un Baronzi sau Tăut este 

Alexandru Depărăţianu:
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„ALEXANDEY D E P A R A 3 TLANU 

Viaţa lui De părăţianu este foarte puțin cunoscută 

larăşi se spune că s'ar fi născut către_1855, că ar 

fo atudiat în Germania, că ar fi cănăt orât : în Franţa 

şi mai mult t împ în spania P de unăe influinţa vâ- 

gă a literaturei spaniole în şoată opera lui. Ar fi 

murit pe la 1865. Data morţei n'am putut-o contro-= 

la. Am căutat în cîte-va jurnale dar n'am putut gă- 

si nici 0 notiţă asupra poetului nostru. 

Alexunăru Depărăţianu este citat de multe ori 

la noi, mai mult chiar dscât alţi scriitori cari 

poate au avut mai multa merite ca si. A scris un 

volum apărut .la )861: "Doruri şi Amoruri“ care & 

fost favorubil, prea favorabil criticat , de co1s- 

gul său în poezie Gheorghe Creţeanu în Revista RO- 

mînă; fi recuncaşte unele defecte că fîna însă să 

le atenueze. A.Depărăţeanu a publicat 18 1864 o 

Gruma istorică intitulată "Moartea lui Grigora Ghi- 

| 

ka“, dramă care are ca subiect evenimentele de l&
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1877, Drama e scrisă în versuri. Sînt pasagii în a- 

devăr superioure volumului lui "Doruri şi amorurit 

dar şi aici se vede lipsa de măsură pe care 0 re- 

marcăm la cea mai mare parte din autorii dramatici: 

întroduce în ucţiune fel de fel de lucruri inutile 

discursuri prea multa, bufonerii. 

Volumul "Doruri şi amoruri" are ca temă generală 

tot iubirea; sînt şi 'cîte-va poezii cu un coprins 

filozofie cum este “"Pelegrinut" care în adevăr poa- 

te să fie citat ca una din cele mai bune. Volumul 

acestu este cît se poate de obositor şi plat; ceea 

ce-l fuce mai cu seamă obositor este abuzu-l de 

neologisme. Nu ne dăm de multe ori seamă pentru ce 

un neologism ne surprinde într'o poezie; cînd se 

adaugă de exemplu calificativul de “vilă” în lcc 

de "urît" nu ne dăm totdeauna seama de ce lucruri- 

le acestea ne sînt displăcute; explicaţiunea este 

uşoară de găsit: este un fapt psiholog ic care ne 

permita să înţelegem pentru ce neologismele sânt 

Lit. 
46
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cu desăvîrşire ne potrivite în poezie:poezia, în 

toate literaturile, este aceia care salvează mai 

mult sau mai putin tradiţiuni le literara, tradiţiu- 

nile limbei la un popor; un cuvînt într'o poezie 

trebue să ne deştepte nununai simţirea sau noţiunea 

care ns o spune si dar în acelaş timp şi asociaţiu = 

nile cecare este legat. Cu cît un cuvînt este mai 

vechiu într'o limbă, cu cît e mai consacrat prin 0- 

biceiuri, cu atît este natural ca asociaţiuni1e 

care sînt grupate în jurul lui şi în acelaş timp 

puterea lui de expresiune să fie mai mare. ki bine 

un neologism nocu nu spune mult , mai aies neologis- 

me care sînt rău alese, cum este de pildă "vilă ,belă' 

un neologism care sună şi rău la auz, Ei bine de 

acest abuz ae neologisme suferă toată poezia lui 

Alexanâru Depărăţianu. Sînt cu toate acestea vrs-0 

două poezii care sulveuză reputaţiunea exagerată , 

iarăşi vi-o spun, de poet a lui Depărăţianu: este 0 

poezie acurtă, care tocmai prin scurtimea ei şi du-
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pă aceea prin ideea bine redată deşi nu 6 0 deosebi 

ţă corectitudine de vers; merită să fie citată, 

este poezia “Mama”: 

Erau trei sărmanii!: doi copii ş'0 mamă. 

Si pîine!... un singur coâru într'o mahramă 

Muma €1 frînae în două şi dete pe rîna 

la fieşte care cîte o pârticea. 

_-"Mamă! atunci copii ziseră plîngînd, 

"lie ce'ţi rămîne?" -- "Voi -- răspunse 8. 

1857 Martie 19. 

În adevăr aceasta este 0 poezie şi 0 poezie delica- 

tă, gingaşă în aceste cîte-va versuri. 

Se citează cu deosebire din Depărăţeanu "Vara 

la ţară" în antologii aceasta este singura poezie 

a lui Depărăţianu menţionată după cîte ştiu su. Va- 

_ra la ţară nu copr inde nici ea idei personale, câ 

formă iarăşi nu e nimic deosebit; ca desveltare e 

falsă, un subiect sărac, 0 iâee banală în fond: 

farmecul cîntat de atîtea ori de cînăd e lumea al 

vieţei de la vară în comparațiiune cu viaţa de la 

oraş; mici invective adresate omului şi patimilor 

lui urîte sînt lucruri, după cum ştiţi»; foarte cu- 

noscute; ei bine pe tema aceasta Depărătianu bro=
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dează o întreagă poezie de peste 20 de strofe. Pos- 

zia a fost scrisă de el puţin înnaintea morţei. 

Intrucît-va ceea ce în adevăr ai stinge această po- 

ezie şi cesa ce a făcut cu ea să fie apreţiată, 

sste tocmailipsa defsctului pe care l'am constatat 

în volumul lui: lipsa de pre:u multe neologisme, 6s- 

te o limbă mai românească. Sînt descrieri, care 

luate fiind izolut, sînt bine redate dar care faţă 

de grumada întreagă de stofe îşi piera efectul. 

Aşa de exemplu este bine descrisă impresiunea pe 

care ne-o produce. clătinatul sămănăturilor la su- 

filarea vîntului: 

* Spicul blond cu paie. as-aur 
Scump tezaur 

Vedeţi: o umplutură. 

Pentru mari şi pentru mici, 
Undulează!'n mii ds valuri 

Intre maiuri 
De sulfină şi d'aglicil 

Astfel bazmele-azurate neologism 
Si 'nstelate, 

Cu-a] lor cer de Orient 
Spun, că-n ţările'ncîntate
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Sînt bogute 
Mări de aur şi d'argint 

Dup: aceea este o strofă care rezumează care-cum 

partea filozofică a acestei poezii; e chiar şi pu 

să lu sfîrşit: anume iarăşi ideea, de astă dată 

redată sub o formă mai personală, că or ce om, or 

ce animal, înnainte de toate se gîndeşte la truiul 

lui şi se auce acolo unde poate trăi mui mult sau 

mai puţin bine şi primeşte ori ce, chiur şi & fi 

lovit, numai ca să-şi poată asigura existenţa: 

Gură â'om, gură de cine 
Cere ptine! 

Fii tiran, tîlhar, păgîn... 

Numai gura s'aibă pîine, 
Om sau câine, 

Te cunoaşte de stăpîn! 

vedeţi, în adevăr ca formă este ceva măi personale 

Afîta-este tot ce putem releva la activul poetului 

nostru. Vedeţi că nu e mult, că e chiar mai puţin 

decît am creâe după renumele care înconjoară pe 

scriitcecrul nostru, 

După Depărăţianu, superior în unele privinţe,
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avsm de amintit pe 

GHE O R G H B SION 

Scriitorul ucesta şi-a descris singur viaţa, cel 

puţin tinereţea, aşa că biografia lui poate fi mai 

uşor reconstituită, de altminterelea nu prezintă 

o deosebită importanţă şi nici nu vom insista prea 

„mult . 

S'a născut la 1822 în 22 Maiu.,|Data aceasta este 

confirmată printr'o poezie a lui, Gin volumul apă- 

rut la 1844, unde ne spune că“poeziu a fost compu- 

să pentru universarea zilei nuşterei mele 82 Mai etc! 

Prin urmare este o Qată sigură pe care o putem da 

de ustă ăată|, dintr?-o veche familie boorească 8 

Sioneştilor. S'a născut în norâul Molâovei Şi a 

petrecut aici tinereţea lui. La o vîrstă ceva mai 

înaintată este trimis la Sfîntul Sava, la un unchiu 

pentru ca să facă studii. Aci a petrecut puţin, un- 

chiul lui a murit şi Sion a fost silit să se în-
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Loarcă în familia sa care nu stă îngrijit mult de 

instrucţiunea lui şi cure a fost fourte mulţumită 

cîna a văzut că la vîrsta de 18-19 ani & căpătat 9 

mică funcţiune retrihuită cu 80 lei vechi pe lună - 

Sion se umestecă în politică şi în literatură. A 

fost încurajat de Kogălniceanu care giriju Dacia Li- 

terară. Se vede însă că n'a fost bine încurajat şi 

de Gheorghe Asaki pentru că;1l maltratează foarta rău , 

şi în unele privinţe are și dreptul, în "Suveniri 

contimporane“ scrise la 1888 . 

Sion Gebutează foarte de +înăr ca scriitor, 18 

20-22 ae ani publică două volume de poezii. A publi- 

cat după acesa o traducere din Lamarti net "Moartea 

lui Socrate"; &a pub licat țraduceri din drâmes şi în- 

tre 1860 şi 1880 scrie şi cîte-va comeaii originale 

precum: "Candidat şi deputat"; Influinţa morală" şi 

o dramă: "La Plevna" etc. 

Sta ocupat de istorie, mai mult ca- umat 0r , a tra- 

dus din greceşte "Istoria DPărilor remîne" de Fotino
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şi ceu a Fraţilor TunusIi . 

Volumul de vsrsuri al lui Sion apărut 2a 1844 în 

laşi coprinde pe lîngă o traducere a Zairei lui 

Voltâire şi poeziile lui originale. Volumul are 

de titlu: "Ceasgurile de mulțumire", titlu pe care-a 

cuncaştem de la alt scriitor, devenit om politic 

pe urnă C.A.Rosetti, care la 1843 a publicat un vo- 

lum cu acelaş titlu, velumul a apărut la Bucureşti. 

C. A.RO0SETTII 

Pentru că amintim ae Rossetti aici, ne putem opri 

puţin asupra lui. Volumul lui spun drept, coprinde 

care care: poezii cars dacă nu sînt sxtraordinare, 

sînt remarcabile ca formă, şi ca uşurinţă de ex-= 

punere. A trudus destul de binişor druma lui Byron 

"Manfred" , 

S1LON a luat titlul“Ceasurile de: mulţumire” 
lu Rosetti şi se scuză de aceasta spunîna că n'u 
fost în atare să găseuscă un titlu care. să 1 se pa-
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ră mai potrivit ca acesta, de aceeu să nu se supere 

D1. C.A.Rosetti, zice Sion, dacă um luat acest titlu. 

Sînt în acest volum poezii imitate cu desăvârşire 

din Lamartine; pcezia "Plorilen de exemplu ne amin- 

tesc ca formă chiar şi ca coprins "Les fleurs" âe 

lamartine. Sînt la sfîrşitul volumului cîte-va epi- 

grame, care nu dovedesc la pcetul nostru un tulent 

de epigramotist; volurnul mai coprinde legende ro- 

mantice, cum era obiceiul pe atunci, cum este ucea 

versificată: "Hoţul pustnic: un hoţ se pocăeşte 

înnainte de a muri şi chiamă un popă la căpătiul 

lui . Hoţul mai are un frate care văzînd suforinţe-= 

le muribundului se converţeşte şi se facă călugăr. 

Al doilea volum ce poezii al lui Sion a apărut la 

1857. Din acest volum o poezie a devenit populară 

este pcezia: "Mult e dul ce şi frumoasă limba ce-c 

vorbim ete” cu cure ne amuzam decînd eram în clase 

le primare ca să satisfacem ambiţiunile patriotice 

ule profesorilor. Strofa întîi ca formă arată uşu=
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rinţă de expunere; restul strofelor însă sînt cu 

desăvîrşire nule. 

In poeziile ucestea de ia 1857 se vede o altă în- 

fluinţă de astă dată, tot franceză, la scriitcrul 

nostru: influinţa lui Berenger, influinţă de cure 

nu felicităm pe Sion. A scris B6remger şi lucruri 

bune, de sigur, dar a scris şi lucruri cât se pca- 

te de frivole şi cealtminterelea poeziile lui sînt 

în mare parte mai mult nişte cîntece ocazionale sau 

de dragoste uşoară. Ei bine pe tema aceasta u scris 

şi Gheorghe Sion. Multe din poeziile lui de la 

1857 sînt luate după modelul scriitcerului francez. 

G.Sion a mai scris şi fabule, au apărut la 1869 

sub titlul "101 Pabule". Au apărut în a doua edi- 

țiune la 1886. Sînt fabule, ae sigur superioare lui 

fabulelor lui Donici în unele privinţe, sînt cel pu- 

țin superioare în sensul că, aupă- cîte am putut 

urmări, ele nu coprinâ';multe imitaţiuni, sînt ort- 

ginale şi mult superioare fabulelor lui Asaki, dar
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inferioare în multe privinţe fubulelor lui Grigore 

AMexanârescu care în adevăr merită o menţiune spe- 

cială în literatura noastră ca fabulist. 

Cu aceasta termirăm seria scriitorilor ceva mai 

'mărunţi pe care voiam să-i amintesc. Mai sînt şi 

alţii, dar aceştia cel puţin stau manifestat 

după 1870 şi cu aceştia ne von ocupa cînd vom stu- 

dia ultima fază a poeziei noastre între Eminescu 

şi Vasile Alexandri. Transiţiunea naturală între 

poeţi cu Sion, Buronzi şi alţii şi între Alexanări 

şi alţii o fuc poeţi câ Grigore Alexandrescu de că 

re ne vom ocupa în lecţiunea vi itoure. 

Innaiate însă de a urmări pe aceşti poeţi cari 

am spus că fac tranziţiune între cei mari şi între 

cei mărunți, ne rămîne să trecem peste Carpaţi şi 

să ne ocupăm de poezia romînă ucolv între 1840 şi 

1860 și în speciul de reprezintantul ei Anarei 

Mureşianu. Innainte însă de a ne ociwpă de Andreiu 

A 

Mureşi anu cîte-va cuvinte asupra poeziei romine
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peste Curpaţi. 

Poezia Romînă peste Carpaţi. 

Innainte de upariţiunea lui Andreiu Mure şi inu 

s'o fi scris multe versuri, cel puţin sirgur An- 

dreiu Mureşianu ne spune că între 1830 şi 1840 se 
trimiteau multe la redacţțiunea "Roaiei pentru Minte 

multe versuri dutorite în cea mai mare parte ele- 

vilor din clasa VI-a cd &Bimnaziu, sau absolvenţi; 

lor liceului; dar usemeneu producţiuni n'au vă= 

zut lumina zilei fiina respinse de Foaia pentru 

Minte. Dar, cum su n'u upărvt decît ceva mai tîrzi 
este probabil că înnainte aa 1837-38 se scriau 

versuri în Transilvania; cu toate acesteu nu se ri 

dică nici un poet pînă la 1840; şi chiar cîna apare 
Foaia pentru Minte, chiar la 1845, uupă apa» 

riţiunea ei, vedem sărăcia poetică a literatuisei 

romîne în Transilvania, Pînă atunci Transilvănenii 
se munifestuse în istorie, prin filologie, dar 
prir poezie absolut de lce. Găsim în aaevăr cîte-



= 364 - 

va poezii în Foaia pentru Minte ge lu 1838-39 

şi pe lu 1840-41 dar aceste poezii sînt truduceri 

după Schiller. Cu deosebire Schiller eru popular 

atunci în Transilvania. Mai cpăgim truduceri după 

cîţi-vu uutori ungureşti, dar cînd vreau să fie o- 

riginali, este mui greu. Un colaborator al Foaiei 

pentru Minte scrie poezii, dar ia cu subiect.... 

Scarlatina; două pugini întregiplânge el pe copii 

cure mor de scanlutină, nu se gîndeu yoetul că 

poată să omoară tot uşa de bine pe cititori cu 

versurile lui insipide, fără absolut nici un guste 

Ei bine usemenei pcezii se scriuu între 1830 şi 

1840. în Transilvuniu. 

-.- - d 

Cîna apare Andreiu Mureşiunu, este de c dată 

remarcat de la primele lui poezii publicate în 

Fou a pentru Minte pentru că în udevăr el se ridi 

că mult de asupra acelona cari se mulţuneau cu tra 

duceri suu cu poezii în genul celei despre scarla-
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tină, 

Mureşianu u fost romarcut nunumai în Transilvani 

căci Sion, în Suvenirile sale, spune că era foarte 

cunoscut între 1845-50 chiar în Moldova şi Munte- 

nia. De altminterelea putem spune că Fouia pentru 

Minte nu eru numai o publicațiune lccală transi1vă 

nsuscă ci 0 publicuţiune romînească în toată pute= 

r&a cuvîntului ;entru că pătrundea şi în Muntenia 

şi Moldova după cum Curieriil Romînesc din Bucuraşti 

şi Albina din laşi pătrundeau în Transilvania. 

Asupra lui Andreiu Mureşianu ar mai fi multe de 

scris pentru că biogrufia lui nue în destul de 

bine studiată şi reccnstiuită. Anul trecut a pu- 

blicat un domn din Blaj, Dl. Ion Raţiu, o monogra= 

fie asupru postului nostru, dar este o monografie 

aşă cum se scrie la nci: cu mulăe vorbă, cu mult 

udaus de prisos. Intru cît ne poute interesa dacă 

Mureşianu purta sau nu mănuşi şi alte detulii de 

acesteu pe cure ni le dă D1. Ion Raţiu, spre a pu-=
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teu apreţia talentul unui poet? 

Anareiu Mureşianu stu născut la 16 Noembrie 

1816 în cruşul Bistriţa. Acolo şi-a făcut primele 

studii pînă li 1832 cîra pleacă la Blaj şi petre- 

ce în gimnaziul win âcast eraş pînă lu 1838. Se 

formeuză lu şecula preaţilor de acolo şi astfel 

format, cu ideile predominante ue acolo, vine la 

Braşov la 1858. | se oferă un loa de profesor la 

o şcoulă alipită de biserica Sfîntei Adormiri; 0cu- 

pă acest post pînă 14 183. cînd trece li gimna- 

ziul greco-catolic. FPuncţiunea aceastu c ţine pînă 

la 1849. După un an, lu 1850, ti se oferă un alt 

post, postul ae tîlmecuiu, său cun se mai zice de 

translator pe lîngă primăria din Sibiu şi ue la 

1850-61 petrece necontenit acolo. In acest an, 186 

e pus în Gisponibititate şi se întcarce la Braşove 

Cade bolnav, înnebuneşte şi moare la 1863 în 24 

Oct ombre. 

Mureşianu şi-a făcut debutul în Foaia pentru
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Minte, unde a început să tipăreacă la 1839 

cît e-va poezii, poezii nu iscălite totdeauna cu 

numele lui deplin ci cu nişte simple iniţiale A.M 

In afară de poezii vede că mai traduce tractate 

de morală, de filozofie practică, făcute cu deo- 

sebire de autori germuni. Aceste traduceri nu le 

aminteşte nici unul din bicgrafii săi cu toate că 

lu apreţierea generală a activităţei lui, ar trebui 

să se ştie că a publicat ceva mai muit decît ceeu 

ce se cunoaşte din volumul pe carc l'a lăsit. 

Lu 1848 a publicat o"îcoană a creşterei rele!” o 

localizare, o traducere după un autcr german Salz- 

man|?|, este un tractat de ecucaţiune elementară 

au copiilor. Mureşianu n'a făcut decît să-1 amplifi- 

cesă schimbe unele părţi, să înlocuiască numele 

"Gretchen" prin cel ds "Ileana", prin urmare este 

o localizare în toată puterea cuvîntului. 

Poeziile lui le u reunit într'un volum tîrziu, 

| după ce ele apăruse întîi în Foaia pentru Minte
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Edi ţiunsa o pregăteşte la Sibiu şi apare la 1862 

este un volumaş de 200 de pagine care coprinde a- 

proaps toaţă activitatea postică a scriitorului 

nostru. A Qoua ediţiune a apărut la 18 1; s'a adău- 

gat la această ediţiune încă 5 poezii eare nu figu- 

rau în eaiţiunea de la 1862.După moartea lui s'a 

tipărit la 1864 în "Foaia pentru Minte” nişte tradu- 

ceri ale lui Mmureşianu după "Nopțile", meditațiuni- 

e nocturne ale scriitorului englez Young, traduceri 

în genul cărora mai publicase înainte însă după au- 

tori germani. | 

Prin urmare un singur volum avem din care putem 

apreţia valoarea poetică a lui Mureşianu, esta vo= 

lumul apărut la 1862. 

Asupra lui Mureşiamu ca poet unii s'au exprimat 

în plus alţii în minus s'a exagerat şi de o partă 

şi de alta; unii au voit să-i conteste cu aesăvirşi- 

re talentul qe poet; alţii i L'au ridicat în slava 

cerului; şi de astă dută iarăşi calea de mijloc nu 

Lit * 

48
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strică; apreţierea moderată este cea potrivită. 

Poeziile lui Mureşianu au un coprins filozofic une 

ori şi de cele mai multe ori unul patrictic; dar 

între acsste poezii se strecoare şi cîte-va din 

prima fază a activităţei sale unde petul a încer- 

cat şi e1l pceziile ispititoure ale iubirei .Poe- 

ziile lui de iubire însă sînt lipsite de gingăşie. 

Poeziile lui filozof ice sînt destul de numeroase 

dar nu găsim o filozofie nouă; nu găsim nici accen- 

te mai energice cum sînt de exemplu cele pe care 

16 întîmpinăm la Alexandrascu unde idei vechi sînt 

redate sub o formă puternică. E remarcabilă la 

Maureşianu influinţa poeţilor din Principate şi t oc= 

mai acestei influinţe datorește Mureşianu una din 

calităţile lui bune, în ceea ce priveşte forma. 

Mureşianu începe să scrie versuri după ce scrigese 

deja Grigore Alexandrescu; nunumai atît dar se 

vede că Mureşianu a cunoscut şi poeziile lui Paris 

Momuleanu: 4 nă pentru se vede asemănări între Paris Momu-
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leanu şi Mureşianu, care de altfel în poeziile lui: 

filozofice, se apropie de Grigore Alexandreacu.: 

Pilozofia lui 0 exprimă În mai multe poezii cum 

este de exemplu "Răsunetul", "Alt Răsunet” . lacă 

un sxesmplu pe care-l dau ca probă de felul cum ex- 

primă sentimentul lui în versuri şi ca probă de 

versurile cele mai bune pe care le a scris Mureşia- 

nu vreo dată: 

Fiinţă fără nume, ce viermilor dai hrană 

Si ierburilor rouă, să crească pe pământ 

Mă mir, cum laşi să între în om duh de Satană 

Să calce, să ishească tot, ce e drept şt sfânt. 

Ait răsunet 

Vsdesţi, este o idee cunoscută: cum poate omul, crs- 

aţiunea lui Dumnezeu, să aibă porniri cari par în- 

spirâte de Satana. După aceea vedem ceva analog lui 

 Patis Momuleanu, lucru iarăşi rezis de atîtea ori, 

că lumea aceasta este o deşertăciune: 

Deşert es tot ce vede, semeţul ochiu sub soare, 

Si "nu e fericire deplină pe pămînt; 

Un vis e ce-amăgeşte fiinţa muritoare 

Din ora cîna se naşte şi pînă la mormânt! 

Versurile sînt corecte dar vedeţi că rimele sînt
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banale şi în ceea ce priveşte superioritatea tehni- 

că cele 4 versuri citate mai sus sînt mai demne de 

amint ît . _ 

Găsim după aceea la Mureşianu o vagă inf duinţă po- 

pulară: aşa în poezia către. “Mierlă“, scrisă în 

ritm popular: 

Pasere, galbină!'n cioc 
Rău mi-ai cîntat des noroc, 
De s'ar ssca clonţul tău, 
Cum mi-ai cîntat tu de râul! 

Că toată viaţa mea 
Ai cîntat să fiă rea 
Si toate zilele mele, 
De cît bune. mai mult rele. 

Mureşianu se cunoscut şi a trecut la nemurire prin 

poszia "Deşteaptăte Române". E greu să cerem de la 

o poezia patriotică extraorâtinare calităţi estetice. 

In nici o literatură n'aşi putea să spune că poezi- 

ile patriotice sînt , ca să zic aşa, tot ce poate, 

din punct de vedere estetic, să fie mai ales; toa= 

te sînt simple inspiraţiuni de moment şi inspira- 

viunile de moment sînt suficiente totdeauna de în-
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dată ce exprimă ideea sau sentimentul care le-au 

inspirat căci poetul se gîndeşte prea puţin la ese- 

cuţiunsa mai aleasă a versurilor sau la alegerea 

mai deosebită a ideii, cînd scrie o poezie patrio- 

tică. La Mureşianu desigur că şi poezia aceasta 

patriotică nu ne prezintă ceva deosebit: este un 

strigăt de deşteptare; e un strigăt care a avut ră = 

sunst şi care a făcut mai bine cunoscut pe poetul 

nostru; dar întrucît-va valoarea acsstui strigăt 

pare că se pierde, că se reduce în or ce caz, cînd 

îl citeşti. In "Pribuna" din Sibiu s'a tipărit cî- 

te -va foiletoane prin care se cată să se stabileas- 

că data exactă cînd Mureşianu a compus această po= 

szie; în volumul de la 1862 această poezie are data 

1848; autorul foiletonului din “Tribanat însă ajunge 

la goncluziunea că Mureşianu a compus "Deşteaptăt se 

Romîne” pe la 1842-43; prin urmare aceasta scade 

întrucît-va valoarea lui patriotică fiina-că s'a 

spus totdeauna că Mureşianu a fost inspirat de eve-
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nimentele de 1 1848 cîna a compus această poezie 

prin urmare vedem că Mureşianu o avea dinnainte 

gata. 

Nu m'aş mira să fie lucrurile aşa: în adevăr: deja 

la 1842'45 Mureşianu scrisese poezii în acelaş gen 

poezii patriotice care ain punct de vedere estetic, 

cel puţin pentru mine, sînt superioare: "Glasul 

unui Romîn" e superior lui "Deşteaptă-te Romîne” 

din punctul de vedere a1 idei şi al tehnicei versu- 

rilor; ceea ce însă a făcut popular pe "Deşteaptă- 

te Romîne" este cuvîntul cu care începe; după aceea 

cadenţarea versurilor în tocmai ca într 'un marş 

de asemenea şi titlul "Un Răsunet" şi în sfîrşit 

evenimentele de la 1848 au contribuit cu să-l fa- 

că popular; dacă luaţi însă pe "Deşteaptă-te Ro- 

mîne“ şi-l comparaţi cu "Glasul unui Român“ veţi ve- 

dea cum versurile din această din urmă poezie sînt 

în multe privinţe superioare şi după aceea inspira- 
Ț - 2 a 5 1-4 Pa . su n şiunea s mult mai clară; este o ides urmărită iim=
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pede de la început pînă ia sfîrşit; pe cînd în 

"Deşteaptă-te Române" sînt lucruri îngrămădite uns- 

le peste altele care produc mai mult impresiunea 

unui sgomot decît al unei armonii, armonie care se 

găseşte în "Glasul urui Român", unde Mureşianu se 

adresează către providenţă şi îi pune întrebarea cum 

se poate ca un popor asuprit , care suferă de tira-- 

nie să fie lăsat de providenţă într'o asemenea stare 

prin urmare aplică la un popor întreg cea ce alţii 

voesc să aplice la individ,anums cum omul cure a. 

fost creat de însuşi Dumnezeu, cu toate aceastea su- 

feră şi e părăsit de puterea aivină. Prin urmare 

"Deşteaptă-te Romîne" datorită împrejurărilor de la 

1848, a consacrat pe Mureşianu, şi ducă este adevă- 

rat că la 1842-43 a compus Mureşianu uceustă pcezie, 

cu toute că Mureşianu nta devenit popular decît du- 

pă 1848, vedem imediat că împrejurările în mare 

parte au contribuit la reputaţiunea poetului nos = 

tru.
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Prin urmare! din versurile pe care vi le-am ci- 

tat vedeţi că nu 1 se poate contesta lui Mureşianu 

cu desăvîrşire or ce lipsă de talent poetic.Sub o 

formă cam greoaie; după uceea sînt numeroase barba 

risme, latinisme ca “vult" în loc de "figură"; 

"procella” în lcc de furtună" şi alte asemenea cu- 

vinte care produc o impresiune penibilă într'o po= 

eaie. Aşa că Mureşianu, prin poeziile lui este înte- 

resânt numai prin faptul că leagă şi de astă-dată 

literatura cu istoria noastră culturală. Odaţă poa- 

te cînd vom avea o literatură mai bogată, va trebui 

să facem mai bine distincţiunea între oamenii cari 

au contribuit la deşteptarea literaturei noastre 

şi aceia cari au adus un real folos literaturei. la 

noi de multe ori s'a confundat şi se confundă încă 
pentru că în adevăr uşa am fost redus să judscăm 

lucrurile; aşa Asachi şi Eliade au fost ridicaţi 

de multe ori ca literați pe cînă în multe privinţe 
meritul lor era mai mult de deşteptător a1 litera-
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turei; acelaş lucru şi cu Mureşianv, era mai mult 

un deşteptător în viaţa noastră politică decît un 

element: interesant şi în acelaş timp indispensabil 

în desvltarea noastră literară; prin urmare între 

unul şi altul trebue să se facă o deosebire; cît, 

timp literaţii vor fi, mai mult sau mai puţin, in= 

fluințaţi şi de starea politică şi de camenii cari 

lucrează într+o Girecţiune sau într!'alta, pînă a- 

tunci bine înţeles se vor face confuziuni și va fi 

greu să apreţiem literaţii . fără să luăm în consice 

rațiune şi rolul lor din punct de vedere politic 

Cu aceasta termirăn şi studiul lui Mureşiunu ră 

mînîna să ne întoarcem iarăşi dincoace de munţi 

şi să examinăm lecţiunea titoare alţi poeţi care 

se asiting prin calităţi superioare cu mult celor 

pe cari i-am amintit. 

Lit Dior, consacru lecţiunea de astă-zi unui poet 

49
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mult apreţiat între 1840 gi 21860 şi dat aproape ui- 

tărei la sfîrşitul vieţei sale, acesta este 

GRIGORE A 
„data aja aim m mi-s -9 = 

U 

“Asupra vieţei acestui post n'avem iarăşi inf orma- 

iuni mai detaliate ; de ia gcriscaree pe care e pu- 

blicat-o ion Ghika în volumul adresat lui Vasile 

Alexandri, scrisoare în care cunoscutul prozator 

voeşte să reînvieze figura lui Grigcre Alexrandres- 

cu, nu mai găsim nici un studiu consacrat în spe- 

cial lui Alexandrescu. Bine înţeles că din jurna- 

lele timpului em putut adăuga cîte-va notite privi- 

toare la diferitele funcțiuni mici pe care le a 0= 

cupat el, dar o biografie mai detaliată a lui Gri- 

gore Alexandrescu. rămîne de făcut. 

Se aă de obiceiu ca dată a naşterei poetului 

nostru anul 1812 şi ca loc al naşterei Tîrgovişte. 

Mă îndoesc agupru anului 1812 care se qă şi vă vot 

spune îndată pentru ce.
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Rămas de tînăr orfan a venit la Bucureşti şi & 

urmat la şcoala lui Eliade. Eliade, âsju de la în- 

csput, a văzut în'slun tînăr ae viitor şi în acs- 

laş timp, văzînd condiţiunea tristă în care se afla 

e1 fiină fără părinţi, i-a dat sprijinul său. A 

petrecut în şcoala lui Eliade probabil pînă la 1830 

La 1831 $1 găsim, după cum spune loan Ghica, că 

elev în şcoala franceză pe care 0 întemeiase "Vail- 

lant" şi în această şcoală a cunoscut loan Ghica 

pe scriitorui nostru. După ce termină şcoala lui 

Vaillant unde a complectat cunoştiinţele sale de 

limba şi literatura franceză, 88 înscrie în armată 

cu gradul de cadet. Era atras ca şi Bălcescu de ca- 

riera militară. Se vede însă că s'a desgustat în 

curîna de ea şi la 1855, - data iarăşi nu 0 putem 

fixa exact, = se spune că şi-a dat demni siunea din 

rangul pe care-l ocupase. In acelaş timp îl vedem 

sprijinit de tatăl lui Ioan Ghica şi petrece chiar 

în casă ia dânsul pînă la 1844. 11 vedsn întrodus
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în societatea mare bucureşteană, sprijinit chiar de 

către Voaă Bibescu care i Gă cîte-va funcțiuni foar- 

te modeste âe altminterelea la 1842 î1 vede în 

funcțiunea de şef de birou la Postelnicie; chiar 

unele favcruri pe care voia să i le acorde Bibescu 

au fost refuzate de poetul nostru, foarte modest 

de altminterelea şi puţin pretenţios. La 1848 î1 

vedem paharnic. Nu ştim cît petrece în această func= 

ţiune, poate că a petrecut pînă la 1850-59, în or 

ce caz la 1859, graţie relaţiunilor pe care le avea 

şi eraţie prieteşugului ce-l aveau Kogălniceanu şi 

Ghica pentru el, fi se face cinstea de a fi pus pe 

lista ministerială; fi se aă însă un minister care 

nu-i convenea: ministerul finanţelor. Intro seri- 

soare adresată lui îon Ghica arată neplăcezle pe ca-- 

re ministerul finanţelor i le ar aduce arătînă că 

i-ar fi convenit să fi fost recomandat la ministe- 

rul cultelor şi spune că cu toatţă cinstea ce i se 

face se vede silit să renunţe Za dînsa,
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La 1860 î1 veden trimis într'o comisiune la Foc- 

şani. Petrece acolo cît-va timp însă curînd este 

silit să părăsească Pocşanii fiind lovit de boala 

care 1l''a turmentat tot restul vieţei , viaţă de 

altminterelea care s'a prelungit destul de mult ; 

pînă la 1885. 

Probabil că între 1860 şi 1885 a trăit foarte re- 

tras. Nu ştim dacă a mai ocupat funcțiuni ca cele 

de mai înainte şi în acelaş timp constatăm că acti- 

vitateu lui, aşa fecundă în unele privinţe ps ia 

1840-50, încetează aproape cu desăvârşire după 1860 

pînă la moartea lui. 

Cum spun a murit la 1885, în 25 Noembrie. Aceas- 

ta se poate vedeau din "Romînul“, No. din 27 Noembre 

acelaş an, unde a fost publicat biletul ce moarte ; 

din partea familiei bine înţeles, In bilet se spune 

însă că a murit în vîrstă de 75 de ani; rezultă prin 

urmare că Alexandrescu sfar fi născut la 1810 şi 

nu ja 1812 cum se spune de cbiceiu. In or ce caz
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este probabil că familia cunoştea mai exact data. 

naşterei lui şi prin urmare putea să spună care 

sera vîrsta lui la moarte. iacă motivul care m'a fă - 

cut să cred că data de 1812 e falsă şi că trebue să 

preferăm data de 1810, precum rezultă din biletul 

de deces. 

Grigore Alexanârescu îşi face de vreme, foarte de 

vreme apariţiunsa în literutura noastră: debutează 

la 1852 cu o traducere şi cte-va compuneri în ver- 

suri. Traducerea este făcută după poemul lui Flo= 

rian "Eliezer" şi la sfîrşitul acestei traduceri 

dînsul publică cîte-va poezii originale: "Miezul 

nopţei, Intoarcerea, Intristarea" şi în acelaş timp 

trei truduceri: una după lord Byron şi ouă după 

Lamarti ne . 

La 1838 publică un nou volum, adăug ît bine înţe- 

les cu poeziile nouă: găsim mai multe fabule şi în 

acelaş timp cîte-va poezii lirice pe lîngă cele pe 

care. le-a reprodus după ediţiunea de la 1832.
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La 1842 publică o nouă ediţiune complectată, 

Ediţiunea aceasta nu există în Biblioteca Academiei 

trebue să fie foarte rară aşa că e greu de făcut o 

comparaţiune cu cele-l-alte ediţiuni. 

la 1847 ne Gă ediţiunea caa mai volumintasă şi care 

coprinde aproape toată activitatea lui poetică şi 

în adevăr, după 1847 e1 serie foarte puţin în do- 

meniul poeziei: cîte-va versuri ocazionale, poezii 

dedicate lui Cuza, Victor Emanuel; poezii cu subi- 

scte politice, de altminterelea foarte plate, cum 

este"Moaptea Sfîntului Botez" stc. Activitatea în 

aasvăr poetică a lui Alexandrescu merge. pînă la 

1847 cînd poetul nostru începe să meargă spre de- 

clin. Cu toate acestea ediţiunsa de 1a 1847 a fost 

urmată de o alta la 1863, edi ţiune care pe lîngă 

poezii coprinde şi cîte-va împresiuni de călătorie 

impresiuni datorite voiajului pe care-l făcuse al 

la 1842 împreună cu Lon Ghica pe la cîte-va monăs= 

tiri din Murtenia. Ediţiunea ce la 1865 este aces-



- 38% = 

ea cure a fost reprodusă într'o ediţiune nouă la 

1893. Ediţiunea aceasta a fost făcută sub îngriji- 

rea lui loan Ghica, dar e rău făcută, cum se fac 

ediţiunile la noi; am arătat greşeli de tipar chiar 

în comparaţiune cu ediţiunea de la 1863 într'o da- 

re de ssamă din "Revista critică şi literară”; de 

asemenea Dl. Bogdan Duică într'un articol foarte re- 

marcabil dintr'un număr din “Convorbiri” din anul 

trecut, se ocupă iarăşi de eaiţiunile lui Alexan 

drescu şi arată utilitatea unei “sdiţiuni definitive 

critice şi greşelile care furnică la fie-care pas 

chiar în ediţiuneu de la 1853 tipărită de altminte- 

relea în timpul cînd trăia postui. 

Volumul pe ca'e-l avem , ediţiunea de la 1893, 

coprinde putem spune aproape toată activitatea po- 

etului nostru. Puțin a rămas nepublicat aici: o co- 

respondenţă din Bucureşti publicată de Alexanares- 

cu în "Steaua Dunărei” la 1856 cu privire la o bro= 

şură a lui Niculae Istrati, Ghestiunea zilei, âsu-
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pra Unirei” acele n: se află în volumul de ia 1893 

Alte lucruri n'am constatat să fi lipsit; se pcate 

să mai fi publicat alt-ceva dar în or ce caz, în 

afară de fabulele pe care Alexandrescu le a elimi- 

nat din toate ediviunile nu constatăm nimic lipsă 

în editiunea aceaata; prin urmare putem judeca des- 

tul ae bine pe seriitorui nostru după cîte avem în 

această ultimă ediţiune -. 

Vo vedeu că activitatea 1ui Grigore Alexandres 

cu e foarte variată şi în Girecţiunile poetica de- 

caebite în care a lucrat, a găsit totdeauna nota 

potrivită şi ne a dat compuneri care în adevăr. ne 

arată o aupleţă aeogebită a talentului său şi o 

ensrgie de expresiuni destul de rară pe vremea lui e 

Cea mai mare parte din poeziile lui au un Coprins 

liric însă lirismul lui a evoluat altfel decțt 1a 

“alţi posţi ai noştrii; cel puţin aşa cura apare ; 

Alexandrescu ni se prezintă sub 0 altă fuză decît 

contimporunii săi: nu âebutează prin poezii de dru-
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'avste; În broşura tipărită la 1852 ne dă poezii 

melancolice, filozofice în toată puterea cuvîntului 

Tn afară des poeziile traduse după Lamartine şi de 

una tradusă după Lord Byron, nu găsim la el în po- 

eziile originale tema amorului c întată., Lucrurii 

se schimbă în ediţiunea de la 1858; aici cu decse = 

bire poeziile erotice predomină. Prin urmare a- 

ceasta esta evoluiiunea psihologică pe care 0 pu= 

tem constata la postul nostru între 1830-40. Din 

volumul de la 1858, se vede că Alexandrescu a fost 

influinţat mai mult de reveriile, dacă s'ar putea 

numi aşa, ale lui Cîrlova şi ce unele poezii, nu 

erotice, ale Ivi Văcărescu şi âe cîte-va poezii cu 

coprins filozofic ale lui Lamartine. Bi bine aces- 

tea sînt trăsăturile caracteristice ale broşurei 

din 1832. Prin urmare, dacă ar fi să urmărim evo= 

luţiunea lui psihologică, ar trebui să începen cu 

poeziile care au ca temă o refiexiune filozofică 

cu toate acestez., pentru că în eciţiunile următoare
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poeziile erotice ocupă an ice important, de acesa 

ne vom ocupa de ele în prima linie. 

Alexanârescu a cîntat mult iubirea şi din versu- 

rile lui vedem două nume care sînt puse în relief: 

o iubită Eliza şi alta Emilia. Nu se poat e şti cine 

su fost aceste persoane. Poezia “Suferinta” este â- 

ceea în care se arută mai bine accentele cu cars 

Alexanarescu a cîntat iubirea. Găsim aici 0 strofă 

în care putem vedea toată patina autorului nostru 

descrisă cu toată energia care-l stăptnea. Ilacă cum 

sfîrşeşte el această poszie aeăicată nu ştim cui 

şi inspirată iarăşi, bine înțeles, nu ştim de câine: 

să mor, dar la picioare-ţi; să mor, dar de plăcere. 

In ceasul cel din urmă s'âuz că m'ai iubit, 

să strînge draga te mînă, să simi, a ta durere, 

Vărsînâu-se asupră-mi ca baisan fericit. 

In altă poezie descrie tot aşa de concis sufe- 

rinţele lui; este o strofă care a aiuns populară 

eniar: 

O! câte lupte, cîte suspine, 

Păcuta noapte n'a ascultat;
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Cîte puatiuri de groază pline 
A masa durers n? visitat! 

Mu, a ta moarte... | 

O trăsătură caracteristică este modul cum des- 

crie iubirea Alexandrescu şi pe care-l întîlnin şi 
la Alexandri, şi am insistat asupra lui în lecţiu= 

1 nea de deschidere, şi care e datorit în mare parte 

influinţei lui Lamartine; este anume legătura pe 
care 0 stabileşte postul între sentimentul lui şi 
natura; iubirea fiind o fericire după Alexandrescu 

cînd vine aceast sent iment natura apare fericită, 

pare în sărbătoare, Lucrul acesta î] exprină Ale-= 
Xanârescu în poeziile dedicate unei iubite anume 
Eliza. Iacă cum descrie el starea lui sufletească 
înainte şi după iubire: | 

Pînă nu o văzusen, pîn'a nu o cunoaşta, Eram de nopţi, de zile, ae toate desgustaţ,. Timpul ce-acuna sboară, părea că se tfraşte Anii ca o povară grozavă de purtat! - 
Vîntu-mi părea suflare zadarnică şi rece, Cerul ca o cîmpie de care sînt sătul, Echo numai un sunet ce fără folos trece, Auroru o rază privită îndestul. |
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Ziceam: O zi ca alta, şi tot acelaş soare! 
In lume vedeam chinuri, pe ceruri vedeam nori. 
Le privesc cu Bliza: totul schimbat îmi pare, 
Cerul este cu stele, cîmpiile cu flori. 
coma |Eziza| 

j1| NOTA. -  tecţiunea de Repin” lee 25 a apărut în 
3 " 1 1 - "Noua Bayist st mână" No din anua 

Pepin „NOgz23 din le 
sscolul al “kitdu 

Se m m îm mea m îm CEI E = ma me m m Cm mm ma e me me 

Nu mai fac ale citaţiuni din poeziile lui e= 

rotice; Întrucît -va vedeţi că nu e nimic deosebit 

într'însele; nu vedem vre-o concepțiune deossbită 

a autorului nostru despre iubire. La Alezanări Yom 

constata o concepţiune deosebită şi am insistat 

puţin asupra ei în lscţiunea de deschidere. 

Intre poeziile lirice sînt foarte multe la Als- 

xandrescu cu coprins filozofic; Alexandrescu este 

unul din reprezentanţii cei mai demni ai noştrii 

ai lirismului filozofic; este o filozofie tristă 

care predomină la el care vom vedea la ce se reduce: 

Singur ne descrie în poeziile lui cawzele care l'au 

| făcut să fie trist aşa în “Adio la Tîrgovişte“, poe- 

zie apărută ia 1832 şi care este foarte caracteris-
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tică pentsuarea psihologică pe care o avea pcetuJ 

nostru în acel timp. Iacă cum descrie în această 

poszie geneza suferințelor lui: 

Din sînul maicei mele, născut în griji, necazuri, 
Restriştea mi-a fost leagăn, cu lacrămi m'am hrănit; 
Ca ale mării repezi şi groaznice talazuri, 
De vântul rslei soarte spre stînci am fost gonit. 

Acuma pretutindeni întorc a meu vedere, . 
Dar ochi-mi mulţumire ds loc nu întfinesc, 
Căci nimenea nu simte cumplita mea durere, 
Si camenii pe mins trecînd mă ocolesc. 

In altă poezie, în "Mijlocul Nopţei* esplică 

mai bine cauza care i-a pricinuit întristarea lui 

că este moartea părinţi lor lui şi greutăţile pe ca- 

re a avut să le întîmpine rămănîna orfan. la aceas= 

ta se reduce în fonâ sxplicaţiunea ultimă a tris- 

teţei lui Grigore Alexandrescu. Hu vedem prin ur= 

mare un principiu larg filozofic care ar fi adus 

pe poetul nostru la întristare; ele singur trist 

şi nu voeşte să impună şi altora sentimentul aces-= 
ta; din contra în poezia intitulată "Mângtierea", 

dedicată unei tinere doame, voeşte să insiste
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parcă asupră faptului că s2. deşi e trist; deşi ar 

putea să spună acelei doamne suferinţele lui, cu 

toate acestea tăce pentru că se simte mulţumit că 

poate vedea p6 siții voieşi şi privind lumea cu 

seninătate. Prin urmare îi poatul nostru tristeţea 

a fost determinată de împrajurările în care & trăit 

pînă la vîrata de 30-25 ce arii şi tristeţea lui nu 

8 srijată,“ ca să zic aşa, într'un principiu f119- 

zofic general pesimist cum găsim de exemplu la Emi « 

nescu; Ge ajtnintera lea tristeţea aceasta ps care 

o vedem exprimată cu energie Ia 1832 scads îftru= 

cît-va prin faptul că la 1838 apare ca însmorat de 

Biliza sâu Emilia; prin urrare tristeţea ia i esta 

mai mult o stare trecătoare; o stare cure n'ă CO 

prins cu desăvîrşire tot sufletul lui. Sînt alte 

poezii -unde exprimă întrucât=va icei Pilozofice, ri 

flexiuni, mult mai adînci decît acelei 22 carâ' 19 

am văzut în poezia "Adio. lă Tîrgovişte"; ; voi cîte 

ânume 0 poszie curacteristică 
în tocată cpera dai
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Alexandrescu şi care merită să fie studiată pentru 

că acolo vedem modul cum s'a produs lirismul în 

sufletul lui şi cum impresiunile s'au acumulat şi 

au fost redata de el: este anume poezia " Meditaţiă 

Este caracteristică această poezie prin faptul a 

cesta că vedem pe Alexandrescu făcînd reflsxiuni 

asupru vieţei, mai mult a lui, cum am spus, pentru 

că cutare tablou din natură i-a deşteptat cutare 

impresiune.Vom vedea că Alexandri redă impresiunile 

aşa cum le primeşte; Alexandrescu din contra acunmu- 

lează 0 impresiune, apoi alta şi încetul cu încetul 

proectează aceste impresiuni în afară şi voeşte să 

tragă un fel ce concluziune filozofică din aceste 

reflexiuni care la origine au fost determinate de 

lucruri aproape ne însemnate, Ge vedereu unui psi= 

sagiu care poate l'a impresionat pe el. Bi bine lu- 

crul acesta îl constatăm foarte bine în "Meditaţii 

Vom vedea acolo cum fie-care reflexiune filozofică 

este urmarea impresiunei ps care a produs-o asupra
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lui un tablou. Vom cita aproape în întregime aceas- 

tă poezie pentru ca să urmărim mai deaproape evolu- 

“ţiunea lirismului său filozofic. Strofa întîi sună 

în modul următor: 

Vara-şi apucă sborul spre tărmuri depărtate, 

Al toamnei dulce soare ss pleacă la apus, 

si galbenele frunte , pe dealuri semănate, 

Simţiri deosebita“ în suflet mi-au adus. 

Aici prin urmare face 0 simplă descriere a unui 

peisagiu de toamnă; imediat însă, în strofa urmă- 

toare, vine şi face reflexiuni asupra nimicniciei 

vieţei, asupra lucrurilor trăcătoare din această 

lume, cum dispara frumuseţea, cum 88 reînceşte toti 

cum tinereţea ca şi primăvara se duc repede ca să 

fia înlocuite de bătrîneţe şi de toamnă. lacă re- 

flexiunile pe care le face: 

O! cum vremea cu moartea cosssc fără 'ncetare! 

Cum schimbătoarea lume fugînd o re'nocesc! 

Cîtă nemărginită pun ele depărtare 

Intre cei din morminte şi acei ce doresc! 

Unde atîţi prieteni plăcuţi de tinerete? 

_ Unde-acele fiinţe cu tare an crescut ? 

Abia ajunşi în vîrsta frumoasei dimineţe, 

Ca ea. făr a se întoarce, ca aînsa au trecut!
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Aceasta e prima parte in poezie. A doua parte 

aste făcută pe acelaş motiv:iarăşi începe cuc 

strofă în care se descrie un peisagiu: 

. .s...... .s..... .... . 

Ce nstedă cîmpie! Cum ochiul se uimeşte! 
Ce deşert se arată, ori în cotro priveşti! 
intinsa depărtare se pare că uneşte, 
Cu ale lumesi margini, hotarele cereşti. 

Descrie deci un tablou,|descrie cîmpiile judeţului 

Brăila.| Imediat în mintea lui se redeşteaptă amin- 

tiri istorice şi reflexiuni asupra acelora cari au 

udat cu sîngele lor aceste cîmpii: 

Cît sînge aste locuri setoase înghiţiră! 
Câte oase răsboiul aci a semănat? 
Cîţi veterani răsboinici moartea purtînd, muriră 
Pentru isbînzi de care ei nu s'au bucurat! 

Urmează apoi a treia parte a poeziei în care 

descrie un monument şi apoi ne spune ideile pe 

care acest monument i le redeşteaptă în mintea lui: 

Puțin mai înainte, un monument s'araţă; Să-l privim...Dar ce semne de-onoare pe ele sînt? Negreşit cei d'întrînsul slăviţi au fost odată: Azi slava stă d'asupra, şi omul în pământ! 

Si acum începe lirismul luai filozofic
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lată, fără'nâoială, o mare mîngfiere 
0 voi, care un titlu ş'un nume pismuiţi! 
Cînd tot ce e'nalt cade, şi cîna mărirea piere, 
Mărirea, înălţarea la ce le mai doriţi? 

In această din urmă parte prin urmare, Alexandrescu 

face reflexiuni asupra zădărniciei chiar a gloriei 

pe care o cată mulţi. Prin urmare sînt două refle- 

xiuni determinate de două peisagii: întîi un peisa- 

giu qe toamnă care i deşteaptă reflexiuni asupru 

nimicniciei vieţei În generai şi al doilea tabloui 

văzut pe cîmpia Brăilei, asupra zăgărniciei glo- 

riei . Aceste acuă impresiuni şi aceste reflexiuni 

pe urnă se rezumează într'una mai generală dar în 

  

      
care nu vedem iarăşi atît la Alexandrescu. ndenţa 

Ra 

      

mai mult descrisreu propriei lui vieţe: 

Viaţa e o luptă, o dramă variată ÎN 

Si actu-i cel din urmă în veci e sîngerăti, 

Moartea-l încoronează, moartea neîmpăcată, 

Care în a sa cale pe nimeni n'a uitat. 
„ 

Aceasta este prin urmare reflexiunea generală în 

care se grupeuză cele-I-alte reflexiuni deşteptate
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în mintea poetului de peisagiile pe care le a vă- 

zut . Bi bine tocmai aici este caracteristica li ri s- 

mului lui Grigore Alexandrescu: lirismul lui filozu- 

fic este determinat de impresiunile produse de un 

peisugiu. Constatăm aceasta încă şi mai bine în mu] 

te ulte poezii: în poeziile în care a descris pagini - 

frumoase Gin trecutul nostru aşa în "Umbra lui Mir- 

cea la Cozia", "Răsăritul lunei la Tismana" unde 

începe cu descrieri şi imediat după aceea autorul 

tace reflexiuni asupra trecutului nostru şi chiar 

asupra viitorului, reflexiuni în care se vedea întru- 

cît-va o parte de optimism în sensul că deşi glo- 

rifica trecutul cu tâte acestea nu dezesperă de vi- 

itor şi voia să vadă ţara noastră dusă mui depar- 

te decît a dus-o cei cari au trăit pe vremea lui 

Stefan cel Mare şi Mircea, Grigore Alexandrescu 

apare şi el ca lăudător al trecutului să facem însă 

o distincţiune asupra căreia voi insista pentru că 

mi se pare utilă cînd vom studia pe Eminescu. Gri-
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gore Alcxandrescu glorifică trecutul nostru însă nu- 

mai aintrt'un punct de vedere: Gin punctul de vedere 

al gloriei militare pe care am avut-o nci. Atît în 

"umbra ui Mircea la Cozia" cît şi în “Răsăritul. 

lunei la Tismana“ precun şi în "10 impresie dedicată 

oştirei române la 1846" Grigore Alexandrescu vrea 

să arate gloria militară a poporului nostru faţă 

de timpurile mai decadente âe la 1840-50 şi compara- 

țiunea aceasta Alexandrescu o face dintr'o convin- 

gere pe care o avea şi Bălcescu şi pe care n ami n- 

tit-o anume că Grigore Alexandrescu câ şi Bălcescu 

credea că nu vom putea ocupa un rol frumo:s în is = 

toria popoarelor decît atunci cînd vom avea 0 ar- 

mată bine orgunizată cu care să putem în luptă să 

ne facem cinste. Ri bine Grigore Alexandrescu are 

şi e1 acest ideal militar pentru că vedea că în 

timpul lui armata nu mai îndeplineşte fapte ca a- 

celea care fusese săvîrşite mai înainte da aceea, 

din aceast punct de vedere, îşi întoarce privirile
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aspra trecut şi bine înţeles că epoca lui Mircea şi 

aitor domni viteji era aceea care trebuia să-i fixe- 

te privirile lui. Ilacă prin urmare că dacă Grigore 

Alexandrescu laudă trecutul, î1 laudă numai din 

punct de vedere militar şi ducă are ca să zic aşa 

un ideal de văzut în trecut şi nu în viitor îl are 

numai din punctul de vedere ul rolului nostru nili- 

tar; nu merge pînă în a lăuda obicsiurile şi mora- 

vurile ps care le avusese Romînii mai înainte ce 

1840, absolut de Joc, aceste moravuri Ge sigur că 

le considera ca mai rele decît cele din epoca vi. 

Cum a văzut Alexandrescu societatea timpului lui 

aceasta se poate vedea dintr'o altă parte a scrisri- 

lor lui care tot de ce dată ne serveşte şi de tran- 

ziţiune la alte compuneri din volumul lui: în sa- 

|tire şi în spistole ca şi în fabule Grigore Alexan- 

drescu descrie societatea noastră şi o descrie din 

muJte puncte de vedere şi cu muliă competinţă, 

Satirile nu sînt numeroase dar cu toate acestea
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în cele cîte-va pe care pi le a Gat, atinge aproape 

Loate defectele epocei sale. Cu deosebire într'o 

satiră ne-arată Grigore Alexanârascu talentul lui 

în această âirecțiunea, anume în "Satira spiritului 

meu: îşi închipueşte postul iumsa noastră şi re- 

flexiunile ps care le face duhul Dă privina la 

această lume; trecu cu deosebire în revistă frivo- 

litatea aocietăţei ncastre şi unele defecte incura- 

bile: cel a*'întîi pe care-l biciueşt e esta jocul 

de cărţi, spune spiritul lui cum neîndemnat ac întră 

înţr'o societate unde se juca cărţi; cei care se 

aflau acolo voesc să-l deprindă cu acest lucru dar 

se arată foarte stîngaciu şi dă o carte în loc de 

alta; şi atunci, văzînd stîngăcia lui, 0 doamnă se 

adresează către alta şi-l mustră pentru atîta na- 

îndemnare cu 0 asemenea artă: 

-- Vedeţi, zise, ce soartă, şi ce păcat e mine? 

Dovă greşeli ca asta, zău, sufletul mi-l scot, 

A! cs. nenorocire! ma chere, ce idict ! 

Este un colţ Pine redat din societatea noastră şi
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satira este destul âe bine reuşită, 

O altă satiră în care ne descrie viaţa noastră po- 

litică” în părţile ei rele estas "0 profesiune de 

credinţă” anume este profesiunea de credinţă a u- 

nui candidat ia deputăţie care promite alegătorilor 

cam tot cele ce şi astă-zi ge promit. Iacă cum sa 

adresează acest deputat alegători lor săi ş spunîndu- 

le că principiul pe care-l va urmări este următorul 

că 0 ţară nu poate să fie fericită decât cînă fie- 

care cetăţean fa fi fericiţ: 

Cunoscînă că într'o ţară fericirea generală 
Se compune tot-âauna din acea particulară, şoare Cu un iconom politice, prin mici slujbe, mici lef/ Am înbogăţit eu statul, cumpărîndu-mi moşioare. lar guvernul ce văzuse vrednicia şi talentul, Imi da ranguri pe tot anul, siluina Regulamentul, Pe cînd mulţi păcătoşi alţii, lipsiţi de capacitata Ssrvinăd ţărei ain pruncie, stau cu buzele umflate. 

Să îngrijesc întîi ae fericirea mea şi indirect 

voată ţara va fi fericită, 

& In privinţa Unirei, acest candidat la deputăție 
sa 'exprimă astfel:
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La Divan ce voiu sustine, vă pociu da încredințare 
Că Unirea o crez sîntă, c'o voi cere cu'nfocare; 
Căci mărindu-se pămîntul, lefile poate vor creşte 

Insă Prinţ străin nu-mi place, căci nu ştie romîneşte 
Si cîna slujba fi vom cere, sl de loc n'o să priveasc 
De sîntem boesri sau ţinem de vre-o casă boerească; 

Prin urmare din aceste două satire deja, vedem 

descrise multe din defectele societăjţei noastra. 

Dar, ca scriitor, Alexandrescu se adresează şi cole- 

gilor săi în ale poeziei. Aceasta o spune într'o 

"Epistolă către Voltaire), compunere care a fost în- 

registrată în rubrica epistolelor dar care mai mult 

are coprins satiric şi ar trebui mai curînd pusă 

printre satire. lacă cum descrie el pe cei cari mun 

ceau alătur de el ps terenul poeziei: 

Aş vrea să poţi să'nviezi, 0 zi numai să trăeşti, 

Parnasul nostru să-l vezi, apoi să ne mai vorbeşti: 

Unul, iscoditor trist de termeni încorncraţi, 

Lipeiţi de duh creator numeşte pe toţi cei-l'alţi; 

Se plinge că nu'nţeleg acei care î1 ascult, 
In vreme ce însuşi el nu se'nţelege mai muit. 

Altul, strigînă furics că sîntem neam latinesc, 

Ar vrea să nu mai avem nici un cuvînt creştinesc 

Si lumei să arătăm că nu am degenerat. 

Epistola aceasta apare deja în ediţiunea de la 

1842. Vedem prin urmare într'însa pe Alexandrescu
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zeflemisînă pe aceia cari cu or ce preţ voiau să 

latinizeze limba noastră; prin urmare şi el în a- 

ceastă epistolă apare ca unul din aceia cari s'au 

ridicat contra curentului latinist . 

Di. Bogdan Duică, în articolul pe care l'am amin 

tit ,spune că n'a fost consecuent Alexandrescu în 

această privinţă pentru că în ediţiunea de la 1865 

multe din poeziile lui le a latinizat în sensul că 

cuvintele slave le-a înlocuit cu cuvinte de origins 

latină: în loc ce “ceas” a pus “oară” în icc ce 

"veac a pus “geccl" etc. | 

Creâ că Dl. Bogâan Duică a făcut o confuziune: 

Dacă Alexandrescu în eâiţiunea ae lu 1863 a întro- 

dus aceşti termeni, aceasta nu a fost o cencesiunu 

curentului latinist; a fost o concesiune numai ne- 

ologismelor şi trebue să se facă o deosebire între 

latinismele şcoalei transilvănene şi neologismele 

pe care le au întrodus scriitorii noştrii între 

1840 şi 1860. Alexanari a făcut acelaş lucru: în 

ediţiunile lui publicate maj în urmă cîţi-va ter=
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meni î-a modernizat şi a pus achiralente franceze 

simple neologisme » Ei bine acelaş lucru a făcut 

Alexandrescu n'a întrodus termeni din şcoala la- 

tinistă, absolut de loc, a pus numai cuvinte mai 

la moaă întrucît-va şi mai Jiterare luate anume 

din limba franceză şi nu propriu vorbină Gin “Jatină 

Prin urmare nu cred că Alexandrescu, care satiriza 

aşa de aspru la 1842 curentul latinist să se fi 

convertit pe urmă şi să fi schimbat în ediţiuneu 

e la 1863 cuvinte numai din cauză că devoniss a- 

daptul şcoalei tranailvănene e 

In afară de satire Alexunârescu biciueşte mo- 

ravurile noastre în fabule.» Tacă cum spune singur 

pentru a ce a recurs anume la acest gen literar: 

în scrisoarea către lancu văcărescu, unde recu = 

naaşte impulsul pe care i l'a dat poetul munt ean 

la începutul carierei sale şi încuruiarea pe care 

â căpătat -o ce la el, adaugă versurile:
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insă, cum ştii foarte bine, adevărul desvălit, - 
Pără mască între oameni, lesne nu e prinit; 
Si sub felul de podoabe dacă nu Î1 tăinueşti, | 
Ne'nţeleapta lui ivyire poate scump să o plăteşti. 

Prin urmare o spune clar Alexandrescu că cin cauza 

censurei, cei cari spuneau pe vremeu lui adevărul 

trebuiau să recurgă la genul mai mascat al fabulei 

în altă parte Alexandrescu spune că aealtmintere= 

lea nu face personalităţi în fubulele lui şi că va . 

căta să fie cît mai biînă şi să nu atingă pe nimeni 
Alexandrescu zica: 

Dar fubulele mele ce tot navținovate 
Nu se ating de nimeni, n'au personalitate. De vă veţi găsi în ele, îmi pare foarte bine; Insă de vă e teamă, ca nu cumva prin mine Să se'ndrepteze lumea, greşeala vă e proastă; Puteţi să luaţi pilaă chiar de la dumrea-voastră, Care nu vă prefaceţi, şi firă încetare Acelor ce v'asgcultă aduceţi supărare. 

Bine înţeles că aceasta se adresează către citito= 
rii satirizaţi şi recunoaşte cît-va că are să serie 
fabule ca să moralizeze, 

Alexandrescu a publicat multe fubule care ocupă 
un loc de frunte în literatura noastră; “Măgarul 

răsfăţat , Boul şi Viţelul, Porcul liberat" în ade-
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văr sînt modele de fabule şi ar puteu face cinste c 

or cărei literaturi. Vom reveni însă înâată asupra 

acestui gen din poezia lui pentru că vom vedea că 

unele fabule, considerate ca originale ale lui ș 

sînt împrumutate. şi iarăşi, lucru câm grav, Ale- 

xanârescu nu mărturiseşte aceasta. 

Ara văzut prin urmare ps Alexanârescu ca post 

liric; în special ca post erotic; l'am văzut ca poet 

liric filozofic şi 1'am văzut ca satirist şi fabu- 

list, ca poet descriptiv acuma a lăsat iarăşi pagini 

care pot sta alături de cele lirice şi întrucît -va, 

cel puţin după părerea mea, sînt chiar supericare 

ne a dat descrieri în adevăr fermecătoare, âascrier 

cure comparate” în proză şi în versuri, ne arată a- 

ceeaşi gibăcie în redarea unui peisagiu.- Sînt aouă 

descrieri cu deosebire în Memorialul lui de călă- 

torie la monăstiri, în 1842, care comparate cu ces- 

crierile în versuri ale posturi ne arată aceleaşi 

E 

. a 
au. A 

procedee. Llacă cum descrie el in "Memorial" un &â
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pus da soare: 

Soarele, înconjurat de nori vineţi, avea o faţă 
aîngerată şi forma în unde o coloană de aur ce 
se părea că ese dintr'un vulcan de flăcări; apoi 
cînâ fu aproape a se ascunde, norii rămaşi de 
asupra subţiindu-se şi întinzîndu-se ca o pînză 
de păiangeni, îi formară o dâiademă strălucită 

de diferite colori. 

_Veden şi aici, în pasagiul care vine, ceea ce am 

constatat în "Meditaţie" anume că cugetări le lui 

sînt aproape totdeauna inspirute de un peisagiu 

extsrn., 

O mai mare asemănare vom constata între descrie- 

rile lui în proză şi versuri în pasagiul următor: 

Cităm întîi pasagiul în proză care încheie Memoria 

dul lui: 

“Seura începuse a da obiectelor o coloare fan- tastică, dar în faţa noastră, spre răsărit, o lumină roşietică vestea apropierea lunei; peste puţin o văzurăm licurină ca 0 stea depărtută, ca o făclie care se âprinse în deasa întunecime a copacilor ce acoper muntele. Apoi, un glob rovi- no8 se văzu legănîniu-se prin frunzele desfă- cute de vînt; şi înălțându-se puţin, aruncă o rază piezişe ps rămăşiţele vnsi zidiri ce se vede pa coastă; apoi de o dată, arătîncu-se de asupra siejari lor celor mai înalţi, ca pe un pedestal
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de verdeață, lumină peştera sfîntului , turnuri le 

mănăsti “ei, potecile tainice ş: stîncile din 

faţă; în vreme ce 0 parte a pădurel, rămasă în 

umbră , făcea să se auză un vuet fioros, asens- 

nea cu sbieretul depărtat a] fiarelor sălbatece. 

Să vedem acum descrierea lui din versuri, la în- 

ceputul poezisi "Răsăritul lunei la Tismanat, veţi 

constata unele asemănări cu descrierea în proză 

citată mai sus: 

Decât în frumoasa noapte cîna plăpînda-i lină rază 

A copilei dulce frunts cu vii umbre colora, 

O privelişte c'acesa ochi-mi n'au putut să vază, 

lun'aşa încântătoare n'am avut a ădmiras 

Si întti, cu o steluţă, că făclie depărtată, 

Ce arumeţul o aprinde în pustiuri rătăcind, 

[n a bruzilor desine, în pădurea 'ntunecată 

P'înţre frunzele clătite, an zăritt'o licurind . 

Apoi tainicele-i râze, aîna peziş pre o zidire, 

Ce pe muche se ridică, 10caş trist, nelocuit, 

Wîngîie a ei ruină cu o palidă zîmbire 

Cu un vig ce se streccară întrtun suflet pustiit » 

Apoi, glob rubinos, noptei dînd mişcare şi viaţă, 

Se'nalţă, şi din prejuru-i dess umbre depărt:nd, 

P'ule stejarilor vârfuri , piramide de vsrdeuţă 

Se opri: apoi privirea-i peste lume aruncind., 

lumină adînci prăpăstii mănăstirea învechită, 

Peoâulă cetăţuie, ce de turnuri ocolită, 

Ce ue lună colorată şi privită de departe, 

Părea unul din acele Osianice pulute,
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Unge geniuri, fantome cu urgie se isbesc; 
Si pustiul fără margini, ei cărarea rătăcită, 
Stîncă, peşteră uâîncă, în vechime locuită 
De al muntslui sînt pusnic ce sărmanii î1 iubesc, 

O altă descriere plastică în toată putereu cu- 

vîntului este uceea de la începutul poeziei "Umbra 

lui Mircea la Cozia". Este o conciziune de expre- 

siuni şi în acelaş timp în 4-5 versuri un tablou 

aşa de desăvirşit şi de vast încît o asemenea des- 

criere, chiar faţă de descrierile lui Alexandri, 

poute să ocupe lacul întti. In aescrierile lui A- 

lexandri vom avea ce constatat de multe ori mai 

mult frivolism, mai multă vervă decît la Alexandres- 

cu. Veţi vedea în versurile de mai jos mai multă 

conciziune decît ceu văzută în descrierea răsăritu- 

lui lunei la Tismana: 

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, 
Către ţărmul din potrivă se întind, se prelungesc, 
S'ale valurilor mîndre generaţii spumsgat e 
Zidul vechiu al monăstirei în cadentă îl isbesc. 

Dintr'o peşteră, din rîpă, nouptea ese mă 'mpr esoar 
Depe.muche, depe stincă, chipuri negre se ccbor;
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Muschiul zidului. se mișcă... .p'între iarbă se strecoară 
0 suflare, care trece ca prin vine un fior, 

Este ora nălucirei: un mormînt se desvaleşte, 
O fantomă 'ncoronată din el ese...0o zăresc... 
Ese...vine către ţărmuri.,..stă.,.în preajma ei privaşt 
Rful înapoi se truge.. munţii. vîrful îşi clătesc. 

Pentru ca să treminăm cu descrierea diferite 

lor aptitudini ale lui Alexunârescu atît da bine 

reprezentate fie-care în volumul rămas de la el, 

voesc să mai amintesc şi.telentul dui de umorist, 

de om gluma. Întri'o scriscars, către Maiorul Voi- 

neacu 11 în care vorbeşte de poezie, zice că poa- 

ziua are farmecele ei dar la ce ne poate folosi şi 

ne doscrie pa urmă o mică întiimplare, Înch ipuită 

de sirur, în care vedem talentul lui de om glumey 

zare ccontrastează mult cu talentul lui ds post 

liric şi în acelaş timp da descriitor de ecene atft 

de împunătoare cum este cea din "Umbra lui Mircea 

la Cozia”; iacă acel pasagiu: 

In ce muzele noastre pot să ne folosească? 

„ Nici chiar de un datornic nu ştiu să ne plăţească!
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In zadar mai deunăzi am vrut prin poezie 
Să scap de-o bagutelă, de-o mică datorie; 
Si-am arătat acelui care cerea parale, 
Că viaţa este scurtă şi vresdnică de jale; 
Că aurul, argintul, metaluri păcătoase, 
La oma] ce=0 să moară nu sînţ trebuincicase, 
Că avsrea n?o ducem în lumea viitoare; 
I-am făpăduit încă o slogie mare, 
Care ps larg să-i spuie, curat să-i dovedsască, 
Cum trebue averea să o dezpreţuiască, 
Si versuri din grămadă i-am dat ca să-şi aleagă; 

Dar toat!'a mea silinţă. 
A fost pests putinţă, 

Puterea armonisi să-l fac s'c înţeleasă. 

Cu această mică citaţiune, în care vedem pe Ale- 

xandrescu sub e altă fază, tsrminăm cu analiza 

poeziilor lui. 

In general vedem că e1 ca post sate cu desăvir= 

şire subiectiv; peraoana sa este aceea care revine 

la fie-cars pas îr. versuri. A scris însă şi 0 poe- 

zis în care apare altfel anume poezia: "Ucigaşul 

fără voie“, poezie care alăţur de Cîinole soldatu- 

lui" este una dintre cele care a avut mai malţă po= 

pularitate. Cunoaşteţi subiectul Gin "Ucigaşul fără 

voie", este un subiect pe care îl căsim încă din 

secolul al XVII. Grigore Alexundreacu apune că în-
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tîmplarea a avat loc în timpul lui: un om şi-a 0= 

morît nevasta în vis pentru că i s'a părut că se 

apropie lupii de dînsa şi erau să co sfîşie. Acum 

doi ani, am spus la cursul ds literatură că pruvila 

de la 1646 aminteşte o întîmplare analoagă . Prin 

urmare ideea coprinsă în această poezie nu e singu- 

ra din analele noastre. In or ce caz aminţesc aici 

poezia aceasta pentru ca să o pun în legătură cu. 

cele spuse cu altă ccaziune şi pentru ca să arăt 

că Grigore A2exanâreacu , deşi subiectiv, descrie 

şi suferinţele altuia, cima făcut în "Ucigaşul 

fără voie, | 

Inainte de a trece ls studtarsa inf hinţelor 

străine la Grigore Alexandrescu, voesc să ating 

e mică chestiune da detaliu, neînsemnată în foră, 

dar care pusă în lepătură cu alte chestiuni de na- 

tura aceasta ne poate atrage atenţiunea asupra unor 

cercetări. Anuma în poezia întitulată “Adio pentru 

plecarea proconsului Halcineki", proconsul rus
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cars s'a făcut foarte antipatic, poszie cars este 
o adevărată imprecauţiune contra lui, Alexandrescu 
la sfîrşitul âcelei poezii ne spune următoarele: 

Adio! lung adie! şi fără rsveders, Departe, mult departe, ţe du din vara mea! Pustiul Siberiei te-aşteaptă cu plăcere, Pămîntui să te'nghiţă şi dracul să te ia! 
Strofa aceasta 9 citez iacă pentru ce: panțtru'că 
găsim o strofă analoagă la poetul ps care l'am a» 
mintit înnainte de Paşti, la Wicoleanu, E sigur că 
Bicoleanu a luat strofa acesa de 1a Grigore Alexan 
drescu Ilacă ce spune Nicoleanu în “I2uziuni perdu= 
te" unde Nicoleanu blastenă pa iubita dui:.0 parte 
din aceste versuri ie-am.citat în lecţiunea ua des: 
chidere, veţi constata asemănări le dintre Nicolea= 
nu şi Alexandrescu: 

Adio dar, lung adio! lung şi fără revedere! Aş dori femeie cruaă nici l'a doua înviere Să nu te mai pociu vedea,
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Sîntem acum mai mult ocupați ae influinţele atră 

ine asupra literaturei noastre şi căutăm mai mult 

să aflăm cum scriitorii noştrii au împrumutat de 

la sctiitorii străini; cu toate acestea, după ce o 

parte din această muncă va fi realizată, cînd vom 

şti mult mai bine cât su luat autorii noştrii de la 

autorii străini, va veni o altă serie de cercetări 

de întreprins: anume cum Romînul a furat pe Român, 

cum scriitorii noştrii s'au daspulat între si pen- 

tru că âs sigur Nicoleanu care şi-a publicat volu- 

mul la 1865 a compus acest adio luînd mode! de la 

Alexandrescu care l'a compus la 1854, 

Cu acsastă mică observaţiune de detaliu, trecem 

la studiul influinţelor străine asupra lui Alexan- 

. 

Deja în broşura de ia 1832 vedem ps Grigore Ale- 

zandregscu traducînd pe Lamartine; nunumai atît dar 

în poeziile lui Alexandrescu influinţa autorului 

francez este evidentă. S'*ar put sa de sigur con-
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stata malte asemănări între Grigore Alexandrescu 

şi lamartins; mă voi mărgini să urmăresc aceste u- 

semănări într'o poezie anume în “Miezul Nopţei" care: 

apare deja în ediţiunea de la 1852 şi cars este cu 

desăvîrşire lamartineană cu vera, ca idee, cu temă 

generală. Veţi vedea că numai motivele sînt întru- 

cît-va schimbate dar fondul sssnţiul al poeziei es- 

te acelaş. Poezia cu care se aseamănă această com- 

punere a lui Alexandrescu esta “"Isolementi. La la- 

martine subiectul este următorul: privirea unui pei - 

sagiu şi singurătatea inspiră reflexiuni poetului 

asupra trăiului lumei şi în special îl face să sin- 

ță lipsa iubitei lui, moartă şi atunci postul arat: 

că nimic nu-1 mai reţine pe pămînt şi poate moartea 

va face să se întfineaacă cu iubita lui, 

la Alexanârescu nu este iubirea de la Lamartine 

ci este iubirea pentru părinţi; moartea părinţi lor 

lui î1 face să ajungă. la reflexiunile pe care le 
tăsim la lamartine. Să facem o comparaţțiune între 
cîte-va versuri din ambii autori:
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Aici p'aste ruine cu mîndre suvenire 
Privesc cum orizontul ss umple de făclii, 

Cum luna în tăcere s'arată să înspire 

Gînairi religioase l'ui lui Apolon fii. 

Cîna tot doarme'n natură, cînd tot e liniştire, 

Cînd numai e mişcare în lumea celor vii, 

Deşteaptă priveghează a mea tristă gîndire, 

Precum o piramidă se'nalţă în pustiie 

Ai mei ochi se preumblă pe dealuri pe cîmpie, 

Al meu suflet se'nalţă ps aripi d'un foc sfînt, 

In sboru-i se rădică 1a pcarta de vecie 
pa 

Căci nici o legătură nu are pre pămînt . 

Să comparăm acum începutui poezisi "Taolement” i 

lui Lamart ine, începe sarăşi cu descrosrea unui pei- 

sagiu!: 

Souvent sur ta montagne, ă 1'ombre du vieux châne; 

Au coucher du goleil, tristement je m'aasisds; 

Je promene au hasard mes regards sur la plaine 

Dont le tableau changeant se dârcule â mes piedse 

Ici gronâe le fleuve aux vagu6s Scumantss; 

Il aerpente, et s'enfo nce en ur lointain obscur; 

za le lac immobile stend ses eâux âormant es 

Ok 1'dtoile du soir se 18ve dans l'azur, 

Au sommet de ces monte couronnăs de bois sombres 

Is crâpuscule encor jette un Gernisr rayon; 

Rt la char vaporeux de la reine des ombrâda 

Wonte, et blanchit deja les borâs de l&horizon. 

Asemănaresa este evidentă.
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-Pe urmă Lamartines spuna: 

Je contempla Za terre ainsi qu'une ombra errante 

iar Qrigoris Alexanârescu: 

Căci nici e legătură nu are de pămînt 

Sfîrșitul poeziei lui Alexandrescu sună astfel: 

Puţină vreme încă și glasu=mi se va stinge, 
S1 inima d'a bate în pieptu-mi va'ncetu! 
âtunci fără'nâocială eu scarta voiu învinge, 
Si a vieţii taină în moarte voiu afla, - 

Să vedeam ce spune Lamarține de ideea morţei: 

Si je pouvai s lai sser ma Gâg cuiile, ă îa terre, 
Ce que j'ai tant rsvs parai ltrait î mes ysuz! 

prin urmare vedeţi chiar ca vera şi ritm este 

acsiaş lucru şi le Lamartine ca şi la Alexandrescu 

şi ca idee iarăşi; schimbarea consiată numai în 

faptul că Lamart ine plînge pe iubita lui moartă 

iar Alexanârescu pe părinţii idui, 

Intr'o altă parte iarăşi vedem o asemănare în- 

tre poetul nostru şi Lamartine: Grigore Alexanăres- 

cu sre 0 poezie în adi ţiunea de la 1832 intitulată 

"Intoarcerea". Ar fi greu de păsit moaslul carea
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servit lui Grigore Alexandrescu pentru că această 

poezie este scurtă, cum la lamartine găsim foarte 

puţine; dar ideea o găsim în altă poezie cu coprins 

variat anume “Les prsâludest. 

“Inţoarcerea" are de subiect revenirea poetujui 

în locul unde a petrecut tinereţea: 

Sărutare, locuri triste, ce plângînd am părăsit 

Si pe care cu plăcere acum iarăşi v'am găsit! 

Sărutare, copaci tineri, ce prin grija mea creşteaţ: 

ete 
Tânăr eram c'aurora, cazsfirul de uşor, 

Cîna sub voi cu meluşeii mă jucam încetişor. 

Pe voi încă vă'nosşte primăvara ş'un isvor; 

lar a mea viaţă trece! Ale mele zile sbor; 

etc . 

Versul d'întfi" Sarutare locuri triste" e tipic 

lamart inean. |Probabil că a vrut să zică “salutare” 

mă întreb dacă nu a întrodus un arhaism în acest 

vers "săruturs“ în loc Ge “salutareY|. Tacă cum 

începe poezia lui Lamartine “"Automne” : 

Salut! bois ecuronnâs d'un reste de verdure! 

Peuillages jaunissants sur les guzăns spars! 

Salut , derniers beaux jours! le dauil de la nature 
4 

Lit. Conviant i la douleur, et plaît ă mes regards.
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Cels-l-ulte versuri din "Intoarcerea" sînt luate 

după o descriere analougă din Lamartine, unde 

peetui descris reîntourcerea sa la locui unde a pe- 

trecut cîţi.va ani ai tineraţei lui: 
0ui, je reviens ă toi, berceau âe mon enfance, 
Embraeser pour jamuis "tes foyers protecteurs; 
Loin de moi los cites et leur vaine opalence, 

Je suis n€ parmi lea pastaurs! 

infant , j'aimais_cumme sux ă suivre aduna la plaine 
Les agnsaux pas ă pas, dgarâs Şusqu'au soir; 
A rsvanir, comme eux, baigrer 3eur blanche lains 

Dans L'eau ccurants du iavoir; 
less Pre? ludes| 

Vedem şi pe Alexandrescu vorbind do mieluşei caşi 

Lamartine , 

In sfîrşit în expresiunile postului se urmăreşte 

iarăşi infiuinţa cecizivă a lui Lamurtine agupru 

lui Alexandrescu: În "Umbralui. Mirecsa la Cozia" 

Alexandrescu spune: 

"Dar a nopţei neagră mantă pesta dealuri se lăteşta, 

vers analog cu cel din poszia "Priăre" a lui Lamar- 

tine: 

"Et 1e voile des nuits sur los monta se aâplis:*
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Aşa încît savede că influinţa lamart ineanu asupra 

poetului nostru este decisivă. | | 

Grigore Alexandrescu a mai fost i nfluinţat în= 

tc'un graă mai slab de lord Byron. Influinţa lui 

Byron însă nu poata fi urmărită aşa de aproape ca 

cea a lui lumartiie; cu toate acestei ca spirit şi 

cu deosebire câ dascrisri întunecate găsim 0 înru- 

dire între Grigore Alexandrescu şi lora Byron şi 

am puteau cita pasagii întregi în această privinţă 

ae aitmânt erelea chiar în "Umbra lui Mircea la Co 

zia“ degoriersă pei sagiului este byroniană, 

Trecîna la faoule aven şi aici ae studiat înfluin 

ţs străine. Pabulele lui Ajexandrescu n'au fost 

studiate din punctul de veaare al scriitorilor 

străini de care sta folosit; s'au făcut numai unele 

comparaţiuni cari desigur trebuasc complectate. 

Din cât am putut vedea, impresiunea generală este 

că Grigore Alexandrescu â fost mai cinstit în fabu= 

le decît mulţi alţii şi cu deosebire de cît Donici
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In fabulele lui Alexandrescu sînt subiecte care au 

fost imaginate de el; cu toate acestea, alătur ds 

aceste fabule, a căror temă este originală, proprie 

poetului, găsim cîte-va cu subiecte împrumutate fă- 

ră ca Alexandrescu să ne apună de unde a luat modelu 

a suferit deci şi sl de boala timpului ae pe atunci: 

""BlefantulY” e ijuat d: apă Krilof; de asemenea "Pri- 

vighetoarea şi Măgarul e Atîta am putut vedea luat 

din Krilof. Din Lafontaine o singură fabulă o gă- 

sim la Alexandrescu şi am constatat'o cu. care-care 

părere cs rău pentru că e aceea cure se citeuză mult 

"Toporul şi Pădureu" aşa că siliţi sîntem să o 

stergem din lista operilor originale ale lui Ale- 

xânâdrescu. in adevăr fabula aceasta nu e decît tra- 

ducerea fabulei "La forât et le bâcheron" a lui 

Lafontaine, desvoatată întrucît-va dar ideea este 

luată de accio, Acest lucru s'ar fi putut, cred, 

constata şi de alţii dar fabula a avut noroc căci 

se găseşte în Iafontaine în ultima  .:t6 ușa că câi
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care au făcut comperaţiunea n'au avut răbdarea să 

ajungă pînă 1a ultima carte de aceca a rămas nedes- 

copsrit modelui fabulei "Toporul şi Pădurea! , de 

altminterelea una din cele mai bune, chiar şi ca 

formă , ale lui Grigore Alexundrescu . | 

Cu aceasta încheiem aiferitele chestiuni privi- 

toare la poetul nostru e 

Vedsm prin urmare pe Alexunâdrescu ca un talent 

puternic în adevăratul înţeles al cuvîntului; a avtt 

însă unele defecte de cere reputuţiunea lui s'a re- 

simţit: şi-a neglijat talentul. Cu eosebire forma 

e surprinzător de slabă în unele părţi faţă de al- 

tele aşa încît ne mirăm cum versuri plastice, sculp- 

turule în toată puterea cuvîntului stau alătur de 

versuri mizerabile ca accent şi ritm. 

In mare parte şi ediţiunile sînt de vină dacă 

unele versuri sînt deformate. Chiar ediţiunea de 

la 1863 apănată sub îngrijirea lui Grigore Alexandres 

cu coprinâe mu 1t e greşeli de tipar, cuvinte adău-
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gate sau deformate şi omise. Desigur că într'o edi- 

țiune critică, unele defecte pe care le veden în 

sdiţiunile actuale ar puteu uşer să fie înlăturate 

cu toate că ar rămîne încă o bună parte din opera 

lui Grigore Alexandrescu slabă. De altminterelea 

Alexandrescu se vede că singur a recunoscut părţile 

lui slabe singur îsi arată slăbiciunea căci iacă 

ce ne spune într'o epistolă Marelui Logofăt 1. Vă- 

cărescu, autorul "Primăverei amorului"; 

însă eu, ca să mă apăr, las un lucru început, 
Si 'ntr'un sfert stric câte-odată, cs'ntr?o lună am 

făcut. 

Probabil că a stricat de multe ori lucruri bune 

Sînt versuri mai plastice mai energice în eâiţiunea 

de lu 1832 şi cari au degenerat în ediţiunile de 

la 1847 sau 1863. Au fost schimbări nenorocite, ce 

sigur. Cu toate acestea, bine înţeles că ducăcău= 

tăm ideile în poezie şi fondul bogat, Alexandrescu 

merită reputaţiunea care şi'a făcut-0 încă ce 18 

prima apuriţiune a versurilor lui; este cum am spus 

cit se poate de variat şi în toate direcţiunile în
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care scrie ne că puţin; aşa avem numui 5-6 sati re; 

fabule În adevăr scrie răi multe; şi lirice iarăşi 

de fie-cure E6n cestule dar în or ce caz, în toate 

direcţiunile avem 9 compurisra caremerită să fie 

citată şi să facă onoare scri ât orului nostru. 

Dacă e vorba să judecăm un autor după varistatea 

ni, dasigur că Alexanâreecu este aceia care tre- 

bue să ne spreasză atenţiunea în prima linie pentru 

epoca de pe la 1840-60 şi după varietatea direcţiu- 

nilor în care a veris un poet, ae sigur că se poa- 

te apreţia mai “bine cultura dai şi în acelăş timp 

talentul naturăi pe care l-a avut; pentru că nunai 

un adevărat talent, numai un scriitor în adavăr pă- 

trunzător şi care asimilează uşor toate genurile, 

numai acela poate să ne dea în âirecţiuni aşa de 

deosebita bucăţi de valoarea celor pe care le-am 

citat. 
| 

| 

Voi continua lecţiunea viitoare cu alţi scrii- 

tori, tet poeţi, din spoca aceasta, care merită să
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ocupe acelaş 10c alătur de Alexanârescu. 

LECTII A XIV 
Dc mt a a 9 Ec md, Mm mm O dr ar înca e: MR m m m a 3 ee e e a cm 

BOLI N 7 TINE A NU 

Bolintineanu, cu care ne ocupăm astă-zi, a fost 

putsm zice copilul răsfăţat al generaţiunei dintre 

1840 şi 1870. De cînă a publicat prima poezie, a 

Drimit din toate părţile iaude pe care poate singur 

nu Le aşteptu şi pe care puţini scriitori contim= 

porani cu 81 le au căpătat de la prima lor apari- 

şiune pe domeniul literaturei,. 

La 1844 tipăreşte Bolintineanu prima lui poezie; 

în "Curierul de anbe sexe“ a1 lui Eliade Rădulescu, 

poezia "0 fătă tînără pe patul de moarte". La sfîr- 

şitul poeziei, Eliade a adăugat o mică notiţă în 

care recomandă publicului pe ucest nou venit în Li - 

teratură şi în acelaş timp arată calităţile de ca-= 

re dădea probe tînărul post. Cităm acest. Pasag iu 

pentru ca să vedeţi cu ce entuziasm recomanda Elia=
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de pe Bolintineanu la 1844: 

" Cîţi cunosc frumuseţile poeziei, acea legănată 

şi lină cadenţare, acel repaus rogujat al semi- 

stihului, acele expresii şi asemănări răpitoare 

ce înţineresc inima; câţi pe lîngă această faună 

aceptate| mai cer şi o limbă de la poet, pot Jju- 

âeca versurile Dlui Bolintineanu, acestui june 

necunoscut încă, ca floricella împresurată în 

mijlocul unei 1sse; a-i saluta talentul şi aş= 

tepta de la dînsul opere demne de un secoi mai 

ferice". 

Să vedem cina era tînărul ps care Eliade î1 lău= 

da atît de mult şi pe care-l recomanda cu atîta 

insistenţă 1ttterăţilor 

Viaţa lui Bolintineanu în partea ei a'întîi nu 

s tocmai uşor de reconstituit; cu toate acestea 1u- 

crul s'ar putea face pentru că mulţi din fanilia 

lui mai trăesc şi ar putea să ne dea însemnări asu- 

pra vieţei lui. s'a născut în Bolintin, aproape 

âs Bucureşti. Tatăl său era de origine macedoneană 

Numele lui, după cum se dă, era Enarhe Cosmad. Ocu- 

pase o funcţiune în aâministraţiune şi se retrăse= 

ce la Bolintini cin Vale unde avea oare-cari moşii
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şi se bucura de oare-care vază. 

| Nu putem preciza anul naşterei lui Bolirt ineanu; 

încă de pe la 1860-70, cîna prin urmare Bolintinsa 

nu mai trăia încă, găsim fel de fel de date asupra 

naşterei lui.In ediţiunea franceză a poeziilor sale 

apărută la 1866 sub numele de “Brises d'Orient* 

ps spune că s'ar fi născut la 1824. In "Ta voix de 

Roumanie”pe anul 1864 No. 440, unde este un arti- 

col care coprinde o biografie a lui Bolintineanu 

destul de bine făcută âe altminterelea şi care pca-- 

te fi utilizată şi astă-zi, se vede iarăşi aceeaşi 

dată. In alte părţi se- Qă data 1825-26 şi se aă şi 

data de 1819. Această din urmă dată este admisă de 

D1. Anghel Demetriescu într'un articol publicat 1a 

1896, articol destul de bine făcut de altminteri, 

asupra poetului nostru. Data de 1819 pe care Dl. 

Anghel Demet ri escu se sileşte să o stabilească es- 

te adoptată şi de D1. Chițu într'o conferinţă ps 

care a ţinutăo la 1886 1a Craiova. Argumentul pe
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care se întemeiază Dl. Anghel Demetriescu este urmă 

torul: In ediţiunea de la 1855 găsim 0 poezie in- 

titulată "La ziua aniversărei" care poezie începe 

astfel: 

Două zeci şi şase astă- zi au bătut 

Ani ai vieţei mele ce'n darn au trecut. 

|In darn, adică în zadar] | 

In josul poeziei găsim data 1845; prin urmare 0. sim- 

plă scădere aritnmetic: : 26 ain 45 ne dă 19, 1819. 

Dar lucrul se complică şi iacă pentru ce:poezia a- 

ceasta a fost reprodusă în diferite ediţiuni: în- 

tîia e apărut la 1852 cu aceste versuri; pe urmă 

sdiţiunea de la 1855 reproduce poezia fără schim= 

bare; în eaiţiunea de la 1865 însă versurile Qouă 

d'întti din această poezie lipsesc; nunumai atîta 

âar în loc: de data 1845 găsim ca gată a compunerei 

18946. lucrul acesta l'a constatat şi Dle Anghel 

Demetriescu şi atunci 86 întreabă care e data pe 

care trebue să 0 admitem ca dată a compunerei poe- 

ziei şi dînsul se decide pentru anul 1845 pentru mo-
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tivul următ or anume: În sdiţiunea de la 1855, c înd 

Bolintineanu a însemnat data aceasta bine înţeles 

că avea prouspăt în memorie anul când a compus aces 

tă poezie; şi dacă în ediţiunea de la 1865 dă anul 
1846 , aceasta este o simplă scăpare din vedere a 

poetului, 
| 

Spun drept că argumentul Dlui Anghel Demstriescu 

nu mă poate convinge căci vă voi cita o altă poezie 

în cere iarăşi găsim o dată care şi sa mi se pare 
fictivă cum cred că este cea din poezia “ra ziua 

aniversară”. Aşa în poezia “Cornul?, datată cu anul 
1946 chiar în ediţiunea de 1e 1855, Bolinţi neanu 
spune lucrul următor; ne descrie anume o călătorie 

â lui şi adaugă versurile următ oare: 

Pe străine ţărmuri, avînd a pleca. Unde nici un suflet nu mă aştepta Ea era plăcută ca o fericire Si purta în sufleţ tînără iubire. 
Vorbeşte de lucruri petrecute în prezenţa iubitai 
lui cînd eru dus În locuri străine. La sfîrşitul
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pceziei însă adaugă : 

Zece ani trecură, toate s'au schimbat 
Anii mei în lăcrămi mi s'au întristat 

Mu mă mai cunoaşte dulcsa mea iubită 

In străine braţe ea e fericită. 

Prin urmare la 1846 scrie o poezie în care aminteş- 

te âe lucruri petrecute cu 10 ani înainte. Ori la 

1836 ce călătorie să fi făcut Bolintineanu în stră- 

inătate; nu cred să fie vorba de părăsirea locului 

său natal Bolintinul şi da venirea lui la Bucureşti 

pentru că înnainte de 1836 ştim că venise deja la 

Bucureşti. Prin urmare vedeţi şi aici o dută de 10 

ani care după cum am putut constatat nu poate fi 

decît fictivă aşa că Gata ce ar rezulta Gin poezia 

Ziua aniversară, că ia 1845 ar vi avut 26 ani, mi 

se pare iarăşi că trebueşte să fie confirmată pe 

alte căi şi nu du pă această simplă poezie putem noi 

stabili aefinitiv data naşterei lui Bolintineanu | 

Se poate să fie o simplă umplutură de vers, pentru 

că sînt mai înclirat să crea că s'a născut la 1825
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şi voi spune imediat pentru ce. Deci la 1845 avea 

20 de ani, îi mai trebuia 3 siiabe în vers şi în 

loc âe "două zeci” a pus "două zeci şi şase”. Cînd 

e vorba de poezie, cifrele se respectă foarte greu 

In poezia franceză din Evul mâiu, jongleurii când 

avenunevyoie de un număr de silabe, creşteau numă- 

rul luptătorilor pînă aveau numărul de silabe dorit 

prin urmare dacă Bolintineanu a pus “aocuă zeci şi 

şass" a făcut-o poate pentru că nu răsea numărul 

de silabe necesar ca să complecteze versul. 

Si încă o observaţiune: faptul că în ediţiunaa de 

la 1865 Bolintineanu scoate versuri le acestea mi se 

pare că vorbeşte tocmai în favoarea faptului că el 

nu mai voia să încurce lucrurile şi să inducă în 

eroare pe aceea cari ar fi citit poezia şi spre & 

nu-i face să creadă că ar fi avut 26 ae ani la 1846 

Daci cred că dintr'o simplă poezie nu puten fixa 

data naşterei scriitorului nostru după cum face 

D1, Anghel Demstrieacau.
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Bolintineanu a spus singur într'un rînd care eră 

vîrsta lui indicînă anul 1825 ca anal naşt erei lui . 

In manuscrisul 235, pe care într'o şedinţă dn se- 

minar l'a studiat Dl. Ni culae Dobrescu, găsin 0 

scriscare a lui Bolintineanu adresată către priet e- 

nul său Gheorghe Sion, în cars scrisoare, datată dir 

1856, Bolintineanu spune că are 31 de ani 3 Junii şi 

jumătate. Scăzînăd prin urmare ăin 1856 = 31 ajungem 

la data de 1825. 

Eu cred că trebue pus preţ, pînă la proba contre= 

rie pe această dată, căci faţă ae Sion nu putea să 

mintă Bolintineanu căci aacă star fi născut la 1819 

ar fi fost pînă la 1825 0 Gifarinţă ce 6 ani. Sion 

a fost în legături intime cu Bolintineunu; s'au cu- 

noscut pssonal bine şi prin urmare nu putea să min- 

tă făţă de prietenul iui făcîndu -1 să creadă că 

este cu 6 ani mai tînăr pent ru că o diferinţă de 6 

ani se observă uşor şi pe de altă parte faţă ce 

Sion n'avea nici un interes Bolintineanu să ascună
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data adevărată a naşterei. sale, 

Mai este o împrejurure: Bolintineanu îşi fuce a 
pariţiunea pe dcmeniul literaturei la 1844, Se vaga 
că a fost un talent precoce, din şcoală chiar com 
punea poezii; vor amint i aceasta cînâ vom studia 
activitatea lui literară; ar fi fost deci curios ca 
tocmai în acele vremuri, cînă autorii nu erau toc 
mai răbdători să-şi facă reputaţiunea, cîna Cîrlo= 
va şi'a făcut debutul în literatură aşa de uşor, 
era curios ca Bolintineanu numai la vîrsta de 25 
Gs ani să-şi fi publicat prima poazie cîna er fi 
avut numeroasa ocaziuni să publica mai d” înainte 
cale cs scrisese. Dacă îşi face debutul la 1844, 
vîrsta de 19 ani mi se pare că este aceea care poa- 
te fi admisă şi nimic mai natural: ca născut ia 
1825 să publice la 1844 prima lui poezie şi să 8= 
pară ca scriitor, 

Vedeţi, nu spun nimic sigur, sînt nişte simple 
conbinaţiuni logice cari n pot totuşi corespunde
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realităţei faptelor şi aş fi foarte mulţumit dacă 

s'ar ajunge la 0 stabilire definitivă; sînt mici 

detalii de acestea care trebue cît mai curînd să 

fie definitiv fixate. | 

In sfîrşit să lăsăm la o parte data naşterei după 

ce am consturat că este oare-care îndoială asupra 

si. Părinţii lui Bolintineanu s'au despărţit şi 

curînd în urmă au murit şi Bolintineanu a rămas sin- 

gur, pe mîna neamrilor sale cari stau îngrijit pe 

cât au putut de educaţiunea tînărului poat. La 1829 

se spune că e adus în Bucureşti unde începe & învă 

ţa puţină carte în familie de la un profesor. Maui 

tîrziu e trimis la şcoala de la Colțea şi de la 

Sfîntu Sava, unde se vede că nu făcea studii serica 

se. Lipaa unei instrucțiuni nui sericase se reginte 

în toată activitatea literară a lui Bolintineanu. 

A părăsit din vreme şcoala cultivîncu-se mai mult 

singur prin citiri personala - A preferat cariera 

spinoasă afuncţionarismului. La 1643 î1 veven apă-
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rînd ca secrstar sau chiar copist la Ministerul de 

externe; aveu prin urmare atunci vîrsta de 16-17 

ani. Aici nu e nimic extraordinare căci sînt foarte 

mulţi cari la această vîrstă au ocupat posturi de 

copist la ministerele noastre. Această împre jurare 

prin urmare n'ar putea fi adusă ca o probă contra 

datei de 1825 ca an a1 "naşterei postului. 

Cînd a publicat poezia sa "0 fată tînără pe patul 

de mourte" în Curierul de ambe sexe, a atras ime- 

diat atenţiunaa cercuri lor c onducăt oare .Bibescu 

s'a interesat de acest tînăr; fraţii Goleşti, Băl- 
cescu şi alţii au căutat să înlesnească trimiterea 

iui Bolintineanu în străinătate. Se admite uta e 
de 1846 ca aceea a plecărei lui Bolintineanu în 
străinătate. Admit această dată pentru că de dovă 
ori a fost repstată ce el. D1. Anghel Domet rioseu 
însă crede că a piecaţ înainte, în anul 1845, adu- 
cînd şi aicea aceleaşi argumente anume: poezia 
"Ziua mea aniversară" a fost scrisă la Paris. Nu se
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spune aceasta în ediţiuneande la 1852 nici în casa 

de la 1855 dar manuscrisul 235, unde este originalul 

poeziei, are jos însemnat "Paris", data însă lip- 

seşte. în manuscris; chiar după coprins se vede că 

această poezie a foat scrisă în străinătate, pentru 

că: depitnge în ea depărtarea din ţara natulă. Tot la 

1845 vedem înregistrată şi poezia Y“Proscrisul" şi 

tot din 1845 este desemnată şi poezia "Un t înăr ro- 

mîn mort la Paris". Acestea sînt argumentele după 

care D1. Anghel Dametriescu conclude iarăşi la datța 

de 1845 ca cea a plecărai lui Bolintineanu în strâ- 

inătats. 

Spun ârept că, văzînd că poezia "Proscrisul" şi 

"Ziua mea aniversară“ apare cînd cu duta de 1845 

cîna cu data ds 1846, se poate foarte bine să fi 

plecat la 1846, după cum & afirmat în două rînduri. 

Petrece doui ani în Franţa şi se întoarce chs- 

mat de evenimente le ain ţară. Intors începe redac= 

tarea unui jurnal:"Poporul Suveran", După desnodă-
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mântui revoluţiunei de la 1848 părăseşte ţara. 

Petrecs cît-va timp în Transilvania, după aceea 

cîte-va luni 1ă Constantinopole şi de acolo merge 
la Paris unde ajunge la 1849 şi stă pînă 1a 1851, 
cînd se întoarce la Constantinopole. Petrece 6 ani 
în Orient de la 1851-1857 şezînă mai m1t la Con- 
stantinopole dar călătorina şi în Egipt, Sira.“8e 
întoarce în ţară la 1857 după ce a compus în timpul 
şederei sale în Orienţ "Ploriie Bosforului“. Data 
de 1857 se poate uşor stabili pentru că în 1858 
publică "Călătorii În Moldova" în care spune că 
lipsaa ds 10 ani din tară. Prin urmare trebuia să 
se fi întors pe la sfîrşituz anului 1857 sau înce-= 
put ul anului 1858. se poate stabili cu mai multă 
aproximaţie data in mânuscri su 1 235 unde găsim o 
Scrisoare datată din Smirna unda spune” peste 15 
zile sînt în Bucureşti“ şi în adăvăr alte serișori 
din Decembrie veden că sînt scrise din Bucureşti. 

Intors în ţură la 1858 se amestecă mult în po-
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liţică. patorită prietenilor ps care îi avea şi în 

special legăturilor sale cu Cuza, întră chiar în 

minister. In 1861 este riinistru de externe dar 

pentru scurt timp. în acelaş ân pstrece cît-va timp 

la Constantinopole, dar Bosforul nu-l mai încîntă 

ca între 1850 şi 1857 fi iacă ce spune într'o 

scri soare: “ 

Le Bosphore est toujoura bien mais je na le vois 

plus avec l'ardsnta possie d'autre fois." 

Intors iarăi la Bucureşti se plînge în coresponden- 

va lui de plictiseala vieţei noastre şi pentru ca 

să uite această plictiseală face fel de fel de pla- 

nuri de căsătorie la care în cele din urmă renunţă. 

In 1863 1 vedem ministru de culte ocupîna funcţiu- 

nea aceasta din Octombre pînă în luna Iunie a anu- 

lui 1864. Aceasta este a doua şi cea din urmă oară 

cîna Boli tineanu a luat un minister. După 1863 a 

petrecut cîna în Bucuragti cînâ în locul său natal. 

Iarăşi din corespondenţa lui vedem că atunci cînd i 

sa ura la Bucureşti pleca la Bolintin şi în aceste
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voiajuri între csle două localităţi a petrecut tot 

timpul pînă la 1871. | 

La 1872 cade grav bolnav şi e internat la spi- 

talul Pantelimon. In mizerie, dat uitărei de priete- 

nii care-l lăuduae atîta mai înainte, pentru ca să 

i se vie în ajutor se înfiinţează o loterie şi cu 

produsul acelei loterii se mai poațe uşura de mizs- 

cie poetul nostru. Bolintineanu moare în 20 August 

1872. 

Aceasta este, în schiţă, viaţa lui Bolintineanu 

care poațe de sigur să fte complsctată prin infor- 

maţiuni nouă. | 

De la s]l ne a rămas mult, foarte mult. A scris 

poezii încă de tînăr pe care le a intitulat "Flo- 

ricele de primăvară“. E caracteristic acest titlu 

dat de Bolinţineanu celor d'întîi compuneri ale 

sale, caracteristic prin faptul că vedem aceleaşi 

cuv inte de care a abuzat în toate poeziile lui. 

Nu ştim ce o fi fost acesta "Floricele de primăvară
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pe care le a compus pînă la vîrsta de 20 de ani; cu 

toate acestea putem, crsd, să ne facem o idee dss- 

pre aceste improvizări Gin cîte-va poezii pe care 

15 a intercalat în romanul lui "Manoil" şi pe care-l 

vom aminti lecţiunea viitoare, poezii în genul ce- 

lor următoare: 

Copiliţe tinerele, 

Ce tot staţi şi vă gîndiţi 

Adunați la floricele 

Si ghirlanda'mi impletiţi. 
Pîntce cîmpul e în floare 

Pe amor Încununaţi 
Căci ca miine fioaraa moare 

Si de der o să oftaţi 

si cînâ fiori nu veţi afla 

ia ghirlande veţi visa. 

Nunumai atît, dar la 1889, cînâ sra apre declin, 

Bolintinsanu publică un volum cu desăvîrşira con- 

damrabil pentru reputaţiunea lui ae post, volum în -— 

$iţulaţ: “Poezii din tinereţe“ unde în adevăr gă- 

sim poezii în genul celor ain “Mancil". Se pcate 

foarte bine ca Floricele scrise la 20 de ani să fi 

găsiţ ospitalitate în volumul de 1ă 1869.
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Să înşirăm âiferitele ediţiuni..ale pceziilor lui: 

Cea d'întfi ediţiune apare la 1847 şi e intiţulată 

"Poezii ale D-lui de Bolintineanu”. Este o colec- 

țiune de elegii, de cîte-va cîntece foarte prasten- 

ţioase şi mai multe balade. In 1852 complectaează 

această sdiţiune dîriâ cîte-va bucăţi noi pe lîngă 

cele de la 1847. Insist întructt-va asupra ediţiu- 

nei din 1852 pentru că e foarte cunoscută şi co- 

prinde cîte-va compuneri care meri tă gă ne fixeze 

atenţiunea. Este de pildă o compunere pe care von 

aminti=o cînd vom studia buladele lui Bolintineanu: 

"O Noaptea pe cal" şi pe care nu o găsim în nici o 

edi tţiune mai nouă. De asemensa "Rful Beţisi" care 

iarăşi lipseşte înalte ediţiuni şi curioasa poe- 

zie “Ciobanul”, poezie scrisă în stilul Mioriţei, 

în spirit cu desăvîrşire popular. iacă cîte-va 

versuri din această poezie care amintesc foarte 

bine sfîrşitul baladei publicate de Alexandri: 

Stele, florişoare |
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Ce-ardeţi lucitoare 
În cosiţa garii 
Cîna sînt limpezi cerii 
Voi, să-mi fiţi, arăguţe, 
Mînâre canâdeluţe, 
lar voi vântuleţi 
Seuru să plîngeţi 
In brazii măreţi. 

Rezulta din aceustă poezie că Bolintineanu pe 

lîngă infiuinţă străină a mai primit şi influinţă 

populară. Această influinţă o putem urmări mai de- 

parte decît anul 1852: în adevăr. în "Foia pentru 

minte" din anul 1844 , No. 33, găsim o poezia tri - 

misă de Bolintineanu sub formă de cîntec popular. 

Această poezie este intitulată "cîntec popular din 

vremea lui Mihai Viteuzul“, Nu aste tocmai un cîn= 

tec popular, este alterat, prefăcut de Balintinea- 

nu dar ge pouta foarte bine să fi duat canavaua 

dintr*o baladă. Prin urmăre la 1844, £] vedem pe 

“Bodintineanu cunoscător al literaturei noastre pe= 

oulare. Vom constata înfiuinţa aceasta la si într'o 

poezie cum este “"Pandurul” ste unde sînt versuri 

cu desăvîrşire populare lacă qe ce prin urmare 

Lit. 
57.
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ediţiunea de la 1852 este importantă, pentru că ne 

relevează o-parte nouă în studiul activităţei lite 

rare a lui Bolintineanu. 

După 1852 apare o nouă ediţiune în 1855. îmbo- 

găţită cu “Plorile Bosfcrulu:“, Ediţiuni ie aces- 

tea sînt făcuta sub îngrijirea lui Sfon; cea din 

„1855 este o sfiţiune din care putem să judecăn bi= 

ne pe Bolintineanu. In adevăr pînă la 1855 dânsul 

este în adevăr bine manifestat ca talent de poet 

pe urmă declină. După cea publicat "Florile Bos= 

forului" s'a ocupat de genuri mai uşoare: a încer- 

cat genul anacrsont ic, şi în genul lui Theocrit 

încare însă a reuşit mai puşin. Ediţiunea din 1855 
prin urmare este i teresantă pentru că rezumează 

activitatea cea mai importantă politică a lui  Bo= 

lintineanu. 

In 1858 apare broşura "Meloaji Romîne“, dcuă 
broşuri de basme şi 0 broşură în care Bolint inea- 
m pune în versuri *Cîntarea Romîniei" pe care o
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atribue lui Bălcescu. O broşură "Noi poezii şi 

legende" apare la 1862. Poate aceste ediţiuni le 

contopeşte Bolintineanu într'o ediţiune ultimă la 

1655, Ediţiunea aceasta este complectată cu mai 

multe poezii ocationale şi cu azosâbire acelea pe 

care le a compus în Macedonia intitulate “"Macedo- 

nene“ care, din punct de vedere literar, stau mai 

jos decît compueerile pînă la 1855. După ediţiunaa 

de la 1865, după moartea poetului, Gheorghe Sion 

a dat o ediţiune nouă iu 1877, ediţiune în care 

s'u avut în vedera ediţiunea de la 1865 însă rău 

reprodusă , greşită Vom cita chiar 0 poezie unde 

vom vedea nunumai greşeli de tipar dar chiar gre= 

şeli care ar putea să ne dse o idee falsă despre 

poet. Ediţiunea de 1a 1865 mi se pare că era acesa 

ps care Bolintineunu 0 ccnsidera ca definitivă şi 

nu înţeleg pentru ce Sion şi-a permis să schimbe 

nunumai titluri dar chiar şi versuri. E greu ca po 

st să laşi operile tale să fie publicate de alt 

poet căci se va crede în drept să amestece versu-
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rile lui cu ale tale, Aşa mi se pare că si. făcut și 

Sion. Spre  pilădă în "Plorile Bosforului" este o 

poezie intitulată "Hial”. 'Acesta este titlul poe- 

ziei pînă în 1865; Sion a publicat'o sub titlul 

"Ideal" în adevăr titlul este mai potrivit dar 

pasntru ce n'a respectat el țitlul oriental cum î 

găsim în "Plorile Bosforului“? Dar găsim chiar ver 

suri cu desăvîrşire alterate în această poezie. 

Ediţiunea din 187 reprodusă ae librarul Socec, 

îu ara absolut nici co schimbare aşa că vom urmări 

în cele următoare sâiţiunea de la 1855 şi 1865 

pentru motivele pe care. le am spus şi vom citu ai! 

tiunea din 1877 numai acolo unde în adevăr repro- 

duce bine ediţiunea de la 1865. 

Am spus că Bolintineanu debutează cu accente 

triste în literatură şi anume cui "0 fată tînără 

pe patul de mourte“. Acssta este tonul general al 

compunerilor lui, ton care contrasteuză cu menire 

pe care a dat-o el unui poet. Pantru el un poet 

trebue să fie cîntăreţul sărbătoarei, să ne arata



numai paginile frumoase din viaţa noastră. Iacă 

cum exprimă această idee: 

Cerul roza-a născocit 
Prin profum să ne răpească, 
Boarea să ne răcorsască, 
Si postul fericit. 
inima să'ntinerească 
luară tu, poetul met, 
Poţi să verşi veninul tău, 
In cântările senine 
Dat cît să faci bine 
Si să nu îneci în rău 
Zilele celo puţine. 

La un poet 

Debutează însă cu accente cu totul altele. Entu- 

ziaanu] de atunci pentru poezia "0 faiă tînără pa 

vatul morţei“” cu greu îi putem gusta astă-zi: nici 

o idee, absolut nimic şi în fond descrierea unei 

suferinţe a cărei explicare nu co avem. Cităm ctte- 

va pavagii din această poezie pentru ca să putem 

constata lucrul pe care vot să-]l caracterizeaz de 

la început, anume că Boiintineanu n'a avut 0 evo= 

luţiune bine definită ca acea pe cars o constatăm 

la Grigore Alexandrescu spre pildă, la care ccn- 

stat ăm o mare deossbire între modul cum a început 

i 
ca 
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a scrie şi modul cum a încheiat activitatea sa li- 

terară, a Întrodus necontenit accente ncuă şi chia 

forma & variat în multe privinţe. Bolintineanu în- 

să cum a scris la 1844 tot aşa a rămas pînă la 

1869: aceleaşi versuri, aceeaşi tehnică, aceleaşi 

idei repetate pînă la desgust pînă în cele din ur- 

mă ne a dat nişte simple paştişe. 

Tacă cum scria Bolintinsanu la 1844: 

Ca robul ce cântă amar în robia 
Cu lanţuri de braţe un aer duios, 
Ca „tul ce geme de rea vijelie, 
Pe putu-mi de moarte su cânt dureros. 

Strofa aceasta nu variază în ediţiunile toate cîte 

19 găsim decît în sensul că în loc de "pat ue moar 

ta" În ediţiunile mai vechiu s'a pus pat âe dvrere” 

Un crin se usucă şi?'n lături s'abate 
Cînăâ ziua e rece şi cerul în nori 
Câna soarele*'1 arde, cînd vîntul îl bate 
Cînd grindina cade torente pa flori; 

Aşa făr de veste pe zilele mele 
O soartă amară amar a bătut, | 
Si astfel, ca crinul de viscole rele, - 
Pe putu-mi de moarte a'odut'um căzut. 

Constatăm aici iarăși “pe patu-mi de moarte”
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Abea'n primăvară cu ziieie mele 
Plăpînâă ca roua abea an ajuns; 
Atuncea când cîntă prin fipri filomele 
O crudă durere adînc m'a pătruns 

“Abea în primăvară cu zilele mele” e fals, obscur 

mi se pare că n îndreptat rău Bolintineanu şi sra 

mai bine textul din ediţiunea din "Curierul de. an= 

be sexe": “"Abeu în primăvara dorințelor mele“ cu 

toate că nici aşa ca idee nu era mult mui bine dar 

merge mai bine decît “"Abea în primăvară cu zilele 

mele! . 

Ca frunzu ce cade,.... 

Si tot aşu pînă Ja sfîrşit. 

Ei bine, dar de ce suferă fata aceasta? iu ştin ab 

solut ae loc. S'a spus foarte bine că Bolintineanu 

în această poezie a imitat pe poetul francez Anârs 

Chânier. In adevăr, cu toate că nu trebueşte exu- 

gerată legătura dintre poezia lui Bolintineanu şi 

“La jeune captivs"de Chenier, exostă între aceste 

poezii o legătură care însă se prezintă în defa- 

voarea lui Bolintineanu şi iacă pentru ce: în pos= 

3
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zia lui Chânter se explică foarte bine suferinţa 

tinerei fete; nunumai atît dar la Chânier este bine 

exprimată dorinţa “Nu vreau să mor": “Je ne veux 

point mourir enccre“; la Bolintineanu sste o simplă 

disertaţiune şi un regret vag de viaţă. 

Au banqust de ia vie ă peine commencă, | 
Un instant seulement mes levres ont presse 

La coupe an mas mains sncor pleine . 

Aşa spune Chânier. De cine este vorba aici? Este 

vorba de o condamnată la moarte, care era în acee 

eaşi închisoare în curse erau închis şi Chânier, Dom= 

nişoara de Coigny:; şi Chânier a publicat poezia 

aceasta ca un fel de odă adresată Domnişoarei închi 

-să așa că se explică fcarte bine strigătul acesta 

de suferinţă al unei tinere condamnate şi închisă 

pe nedrept. 

Fiinţa de carevorbeşte Bolintineanu este palidă, 

suferă, dar nu ştim pentru ce suferă, pentru că 

a voit poetul să ne-o prezinte aşa. Hu este nimic 

preciz, eate ceva vag, şi tocmai aceasta sste ca=
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racteristicu talentului lui Bolintineanu. Toute 

creaţiunile lui sînt palide, plutesc într'o atmos-= 

feră cît sa poate âe factice. 

Nunumai altora a atribuit Bolintineanu suferinţe ci 

sirgur îşi 4 ntă suferinţele lui în cele â'întti 

poezii, apărute încă ae la 1847. Nimic nou în cau- 

zele care produc suferinţele luţ; găsim aceleaşi 

idei caşi la Alexandrescu, aceleaşi cauze care au 

produs tristeţea; la Alexundrescu însă durerea este 

exprimată cu accente mai energice pe cînd Bolinti- 

neanu descrie co fericire sau o durere cu acssaşi 

uşurinţă, trecînă tot atît de repede asupra fie- 

cărui santiment. lacă de ce ne spune e1 că suferă: 

“Anii mei sînt tineri dar s'au înţristat, 

Ca acele roza care s'au uscat! 

Mu mai sînt în lume plăceri pentru mine, 

Si surîsu-mi dulce s'a stina în suspine 

Astfel bucuria poate reveni 
Insă al meu suflet nu-l va*ntineri 

Astfel pe o floare ce: se vestejeşte 

Poate cădea roua dar n'o'nveseleşte 

Steaua veiţei mele pe nori u trecut 

Pamilie ţară su tot am perdut. 

Lit 
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In poezia "0 elegie" Bolintineanu precizează 

mai mult cauza suferinţei lui, Cauze le , âm spus, 

sînt aceleaşi ca şi la Alexandrescu: şi-a perdut 

părinţii, a rămas de tînăr pe mîini străine şi a 

avut sau nu o iubită pe care a perdut-v; căci așa 

ara cbiceiul romanticilor: să plîngă psiubitalor 

moartă prea din vreme, Si lumartîne şi Alexandres- 

cu şi Bolintineanu au fost nenorocâţi uin aceeaşi 

cauză ; 

De lacrămi înfocate, vai! genele-mi sînt pline 
Si mîna-mi acum rece, pe harpă a'ngheţat ; 
Străină-mi este lumea d'acuma pentru mina 
Căci ce-am iubit în viaţă ca visul a'ncetat. 
Aveam un frate tînăr a căruia junie 
Ca rîuşor de lapte luase cursul lin 
Ce în a sa ferice,plăcerg, bucurie, 
Zicea cu vorbă dulce: eu nu voiu să suspin! 

Aveam ş'un tată încă..... 
. .... .. . 

"Tubeam o copiliţă.. . ș a... .... 

Tot ce-am iubit în lume a încetat âin viaţă 
Si iarba primăverei subt paşi=mi a uscat 
Al vieţei mele soare s'a stins colea în ceaţă, 
Si anii'mei de tînăr în cor s'uu întristat. 

Un lucru nou însă este la Bolintineanu: a sufa- 

rit exilul şi poeziile lui de lu 1847 coprind în
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adevăr multe compuneri în care se arată durerile 

pe care 1e îndura departe de vara lui . In fonâ 

atîta este toată durerea lui Bolintineanu avînd în 

plus convenţiunea între cei mai muiţi romant ici 

de a fi melancolici şi visători de cînd îşi fa= 

apuriţ iunea în poezie. Incă un alt punct unde Bo- 

lintineanu se întîineşte iarăşi cu romanticii din 

epccu lui aste concepțiunea mistică pe cars 0 are 

el desprs iubire şi cum priveşte ei pe iubita lut 

sau, după cum 0 numeşte el, pe "Dulcea lui"; este 

cava cam banal şi aş puteu zice chiar "măhălăgesc” 

lacă cum îşi explică e1 pe iubita lui: "0 întru- 

pare a unei stele”, "Coborită din cer", "0 întru- 

pare a unui Înger”. Si e înd îşi plînge pe iubita 

lui pierdută îşi închipuie Că se întoarce de unde 

a plecat adică că s'a prefăcut iarăşi într'o stea 

O înger dulce ai vietei mele! 

Al tinereţei vis fugător! 

Eşti pe pămîntul acest de dor, 

Siu arzi ferice sus între stele? 
|La o nălucire iubită |
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Pe lîngă toate acestea vine poezia filozofică 

lirismul filozofic, banal însă: voeşte şi Bolin- 

tinsanu, după modelul timpului şi romanticilor, 

să se întrebe qe e viaţu, ce e scartu noastră pe 

pămînt ete. Versurile lui însă sînt atunci nişte 

simple umpluturi romantice: 

Cine în viăța asta omenească 
Gustă bucuria măcar un minut 
O secuncă numai poate să pornească: 
Nu se mai înturnă ceea ce a trecut! 

De sigur! 

Tot aceauşi filezofie banală o exprimă Bolin- 

tineanu în compunerea, pretențioasă cu titlu, Fe= 

riciraa: 

A regreta trecutul, a cere viitorul Si a vedea în viaţă dorinţele perind,. Si a lăsu prezentul să-gi ia în 1ăcrămi sborul A aspira la fală, şi-a s'amări acrinăd, A geme'n sărăcie, precum şi în avere, In piatra ţărănocasă, pe patul aurit, A geme'n întuneric, a' geme la putere Acesta este ul lumei destin neîmblînzit,, 

„Foarte plat, nişte simple Împrumuturi. 

Acestea sînt în general trăsăturile lirice ale 
lai Bolintineanu în prima fază.
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In timpul din urmă , precum am spus, Bolintinaa- 

nu 4 încercat genul anucrecntie l'a încercat şi pe 

al lui Theoccrit; cu decsebire Iqilele lui Bolinţi= 

neanu mi se par că sînt iarăşi o influinţă a lui 

Chânier. In afară însă de poezia pe care am amin- 

tit-o şi care a fost amintită şi de s1ţii, nu pute 

preciza mai de aproape împrumuturile; mai puţin 

încă împrumută de la Lumartine. ja Alexandrescu 

şi Alexanari găsim în adevăr fruze, versuri taate 

în tcemai după Lamartine; la Bolintineanu. cu toat 

că s'a inspirat foarte mult de influinţa romanti=- 

cilor şi în srecial de Chsnier, nu putem precizu 

ânume punctele direct împrumutate. 

După 1860 deci a publicat În revistu "Romînul” i= 

mitări după Anacreon,. Vă voi cita cfte-va versuri 

şi veţi vedea pentru ce, care sînt cu desăvârşire 

anacreontice : 

Aerul bsa foc de soare 
Soarele bea negrii nori; 
Roua cea tremurătoare 
O beuu tinerile flori
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Dar a rozei sărutare 
O bea însuşi draga mea; 
Si eu beuu 4 sa suflare, 
Si cît beau, voiu a mai bea. 
Aer, scare ce străluce | 
Rouă, flori, ce bsau mereu, 
Tot.nu beau atât de dulce 
Si Ge drag precum beau eu! 

| lupta în pădure | 

Nu mă pot împedeca să fac o asociaţiune între 

Bolintineanu şi Coşbuc: 

Bea cîmpia ploi vărsate 
Pomii sucuri beau din ea 
Marea ben din rîuri late, 
Soarele din mare bea 
Luna beu raze de soare, 
Totu'n fire bea mereu = 
Numai eu să nu beau care? 
Taci şi lasă-mă să beau! 

|G .Coşbuc, Cîntece.1.| 

Vedeţi aceeaşi cadență ca la Bolintineanu. 

N'aş putea acuza pe Coşbuc că a împrumutat direct 

de la Bolintineanu, dar sînt în mai multe versuri 

în Bolintineanu care amintesc versurile lui Coşbuc 

lacă încă alte versuri ale lui Bolintineanu: 

Tot se'mbată în natură: 
Pasăreu de ciripiri, 
Arborile ds căldură 
Rîurile de mugiri,
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Plorile de rc:uă lină 
Aerul d'a1 lor miros 
Si de valuri ce lumin: 
Fluturile cel frumos 
Eu, o, dulcea vieţei mele! 
P'a1 tău sîn desfătăter! 
Plin de vise tinerele 
Voiu să mă Îmbăt d'amor. 

Lupta păstori lor | | 

Se poate să fie o inf luinţă directă a lui Bolin 

tineanu asupra lui Coşbuc, în or ce caz asemefu 

detalii merită să fie observate pentru ca să se 

observe tradiţiuneanoastră literară şi unele legă- 

turi între un poet şi altul. 

Aceastu aş putea zice că era cîntecul lsbecei 

la Bolintineanu. Ceea ce.a scris apoi, am spus că 

sînt reproduceri după compuneri din tinereţe, com= 

puneri cît se poade de palide. 

 Trecînă la altă parte a operei lui, care va 

servi tot de o dată de tranziţiune între genul 14- 

ric şi gsnul epic, ne vom opri la "Florile Bosfo-= 

ralui" cari au fost traduae şi în frantuzeşte în 

tr'o ediţiune apărută la 1866. In prefața acestei
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ediţiuni, Philarete Chasles, profesor la Collsge 

de France,admiră efsctul exotic pe care-l produc 

aceste versuri. Bra puţină afectare în aprecia- 

rea aceasta a lui Philarâte Chasles; literatura 

franceză era şi ea invadată pe atunci de exotism 

oriental şi Philarâte Chasles cunoştea foarte bine 

ceea ce scrisese romant icii fruncezi cu privire la 

„Orient; întrt'o privinţă însă Philarăte Chasles 

putea fi surprins de nota următoare: anume Bolia- 

tineanu era mai oriental dec?t alţi poeţi pe care 

îi cunoştea criticul francez; în adevăr Bolinti- 

neanu În “Florile Bosfcrului” na apare ca admira= 

tor şi înţelegător în acelaş timp al firei orien- 

tale cum numai e1 în adevăr putea să fie; şi în 

această privinţă sate superior chiar lui Alexanâri 

Să nu fie aici o ch stiune de sreditute ? Bolinti= 

neanu ştiţi era de origine macedoneană; cîna s'a 
dus Bolintineanu în Constantinopole, şi a călătorit 

în Macedonia era poate ca o întoarcere către mediu
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în cara pstrecuse csi cari î1 precedase; prin urma= 

ra Bolintinsanu cînd a regăsit fsricirsa aceea la 

Constantinopole, a regăsit parcă o parte din viata 

cure îi lipsea pentru că el în adevăr a exprimat 

toată lenevia orientală, tot parfumul de viaţă 

parazitară, aş pute zice, &l oumenilor din Con- 

stantinopole.Alexuniri & scris mai mult ca admi= 

rator de convanţiune al Bosforului, pentru că aşa 

era moda, aşa eruui romant icii; "Bolintineanu însă 

S'a simţit bine în Constantinopole şi poeziile pe 

care le a scris atuncea sînt scrise cu ocara=care 

elan fără ca să înt tin im cu toate acestea 0 schim= 

bare la Bolintineanu din punctul de vedere al îon- 

dului sau al formei: aceleaşi verauri , aceeaşi gră- 

mădire de termeni; acseaşi predilecţiune pentru 

creaţiuni v aporoase. Int rebuinţaază o mulţime de 

termeni orientali, aşa privighetoarea nu sa numeşte 

la dînsul decît “rilome2ă," sau "biulbiuli* şi pre- 

sară c infinitate de cuvinte turceşti .ceea ce ia-
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răşi dă o notă exotică particulară acestei opere + 

lui Bolintineam; însă, cum spuneam, Bolintineanu 

reapare aici tot aşa cum îi cunoaştem şi din 1884, 

Ia dînsul este o udevărată boală mania de a îngrănă 

di termeni cari să satisfacă urechea: iubita lui e 

este "o fantasmă drugă”, graţioasă ca o nălucirs" 

în sfîrşit acestea ar mai merge; "esta un vis din 

Eden". Pentru Bolintineanu Bosforul este un raiu, 

un den adevărat al Europei: iubita lui este" fru= 

moasă ca o fericire" "plăcută ca o fericire", "dul= 

ce şi plăcută ca o fericirea", amândouă comparaţi i= 
le reunite prin urmară la un loc; sau încă iubita 

lui este "frumoasă ca un via de aur"; versurile 

sînt pline de "soapte de aurele suuve"; mereu p0os= 

tul aminteşte âe "eterul înflorit", de "eterul 
înstelat"; după aceea iarăşi, cu o inclinaţiune bol- 
năviciocasă, întrebuinţează termenul "dalbă" şi e 
rsvoltător cîte-o dată cum insistă asupra unui 
termen, Cu deosebire ps lîngă "dulbă" sate un ter-



men Ge care abuzează, anume + armenul "dulce". Am. 

tăcut de curiozitate o staţ ist ică despre întrebuin- 

țarea acestui cuvînt în opera lui Bolintineanu. 

Sînt două poezii mai cu seumă în care a abuzat Bo- 

lintineanu de cuvîntul "dulce! în "Hial" de exemplu , 

singura compunere din “Por ile Bosforului” unde for- 

ma este puţin mai deosebită şi unda ni se vorbeşte 

mai puţin de “harem, odaiişte, baiadere" etc stc; 

ei bine în "Hial”“ am constatat de 18 ori întrebuin- 

at termenul Y“dulcs; aceasta în ediţiunsa de la 

1855; în egiţiunaa de la 1865 a făcut oare-cari 

schimbări: a ştera de două ori "aules" dar l'a în- 

trodus ce trei ori în altă părţi; prin urmare nu e 

nici un cîştig. Poezia din "Florile Bosforului" 

inţtitulată "Quifar” ars la sfîrşit versuri în care 

"dulce" este în adevăr obositor: 

lar danţul înfl oară ghirlanda voioasă 

A sclavelor dulci. 

Văzuta-i,i voi oare fa 'azurată 

A splendidei mări 

Cîna soârels varsă o ploaie argintată 

De dulci sărutări
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Cum scînteie dulce aceste suuve 
Torente ue foc? 

Aşe pe tapete frumoasele sclave 
In danţuri se joc | 

Serbetul cal dulce în cupe-aurite 
Se varsă spumat 

Din ambru s'essală sub buze'nfiorite 
Un fum oaorat, 

Sclav dulce, şerbst dulce, salutări dulci, mi se 

pare un exces de dulceaţă, Ei bine aşa procedează 

Bolintineanu şi aceasta sste în adevăr partea sla= 

bă din opera lui în care se pot găsi multe puncte 

Ge micşorare au talentului scriitorului nostru. 

Cu toate acestea ne întrebăm pentru ce Bolinti= 

neanu a plăcut atît ae mulţ geaneraţiunei de pe lu 
1840? A plăcut psnt ru că lucrurile acsateu erau cău- 

„tate şi rare; limba romînenască în adevăr nu ajun= 
sese să exprime sub o formă mai delicată idei, du= 

-să nu originale, cel puțin accesibile cslor mai 

mulţi., şi Bolintinsunu dădea tocmi forma uşoară 

cu Oare-care gingăşie; efectul însă nu 8 reuşit ds- 
cît în unele Părţi şi rar, foarte rar, şi trebue 
chiar multă osteneală pentru ca să găseşti un pa=



  

saglu cu cel pe care-l voi cita unde în adevăr fur- 

ma gingaşă şi ideea, iarăşi deşi nu nouă, să fie 

exprimată cu delicateţă: 

Te iubesc! ah! dragă! roza se esprimă 
Prin profumu-i dulce şi desfătător, | 
Pasărea prin cîntu-i, stsaua prin lumină; | 
Dar eu n'am cuvinte pentru-al meu amoriu! 

|Zeizu| 

Este în adevăr în aceste versuri 0 oura-care Gs- 

licateţă care în adevăr putea fi bine aprețiată în 

timpul acela. 

Se pot acorda însă lui Bolintineana oare-cari 

circumstanţe atenuants din următorul punct de vede- 

rs: mi se pare că singur şi-a dut în cele din urnă 

s6amă de slăbiciunea operei sule şi aceasta nu prea 

tîrziu, la 1847 chiar, în ediţiunea cu care se fa- 

ce mai bine cunoscut publicului după poeziile apă- 

rute în “Curierul de ambe sexe”; iacă în adevăr ce 

spune în prefața poeziilor de atunci: 

inspiraţii tinere, acsasta este opera şi melan-= 

colice dur puţin solide. ....înspirajiuni ale 

coyilăriei la care acum ţiu foarte puţin şi ps 

care nu le aş fi reprodus fără îndemnul priste- 

nila- mei; de aceea or ce critică ar fi de prâ= 

sos,
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AIită circ umstanţă atanuantă este o scriscure din 

manuscrisul 235 în care Bolintineanu, descriind 

urîtul lui la Bucureşti, spune între altele: 

"Je travaille beaucoup, je fais parler las 
maha las de moi en ieur donnant a lire des vars." 

IScriu pentru ca să aibă mhalaua ce să citească | 

E crud lucrul acesta spus de un autor de sine însuşi 

că scrie cu asemenea intențiuni; dar o asemenea 

mărturisire este prețioasă şi în adevăr poate fi 

luată în consideraţie la apreţierea activităţei lui 

Bolintineunu. Cînd cine-va ests puţin pretenţios 

i se iartă mai mult şi Bolintineanu se găseşte în 

cazul acesta. Tot aşa fusese Conachi întrucît-va 

şi am spus că dînsul n'aveu în gînd să-şi publice 

poeziile; le-a compus numui la diferite ocaziuni 

şi pentru cîţi-va prieteni aşa că ducă poeziile 

iui s'ar fi publicat pe cînd el ar fi trăi, de 

sigur că ar fi recunoscut singur slăviciunile lui. 

Acelaş lucru prin urmare şi cu Bolintineunu: a re- 

zunoscut singur slăbiciunile lui şi a fost foarte-
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puţin pretenţios. A1y i scriitori ai noştrii însă 

sînt cu atît mai condamnabili cu cît uu fost şi 

mai pretenţioşi: așa Asachi ştiţi că voia să fie 

socotit drept pontificis Literature noastre de pe 

la 1840; prin urmare câna ei singur voia să-şi a- 

propie assmenea calităţi bine înţeles că critica 

trebue să fie cu afît mai aspră. Dar faţă de oameni 

m.i sinceri fayă de ai înşişi, spun dreşt că de 

multe ori criticul trebue să fie mai induigent şi 

să nu-şi închipuitască criticul că tot ce a scris 

un autor a fost considerat cu demn de a fi admirat . 

Dar şi atunci este 0 întrebare: dacă cine-va se Ju- 

decă pe e1 astfel, de co & scris? şi mi cu seamă 

ds cs a scris atîtu? Unii scriau pe la 1840 - 50 

pentru că în general lumea era puţin exigentă şi 

poate că autorul îşi dădea seama mai bine de slăbi- 

_ciunea operei lui dar pub liculcerea literatură; 

pritenii autorilor, cari pub licau reviste, cereau 

cu insistenţă mereu ceva nou de publicat. Costache
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Negruzzi mărturiseşte spre pildă că nuvela lui “lă- 

tarii“ a fost compusă de sl pentru ca să dea umplu- 

tură la jurnal. De asemenea Bolinţine:mu vedem că 

trimite versuri, cedîna insistențelor lui Aiexan= 

dri, cars i le csrsa spre a fi publicata în v iit oa= 

rea "Romînia literară*. Prin urmare lucrul fiind 

ușa, esto evident că atunci cîna un autor era gră- 

bit să facă literatură de jurnaă, bine înşeles că 

nu putea să facă totdeauna ceva mai durabil, 

Aceasta poate întructt-=va să constitue circum= 

stanţs atenuante pentru Bolintinsanu,. 

Cu acssteu terminăm cbservaţiunile privitoare 

la 9 parte numai din activitatea lui Bolintineanu 

şi cu deosebire la partea lirică. Cîna vorm studia, 

lecţiunea viitoare, baladele şi activitatea lui 

Bolintineunu pe terenul epic, vom constata înt ru= 

cît-va superioritatea lui faţă de inspiraţiunea li- 

rică, făcînd însă aceleaşi reterve cu privire la 

formă,
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LECTIA XV. 

[nora = Inceputul acestei lecti| u fost stenogra- 

iat de Domnişoară Eugenia Baliu.| 

Ca poet epio Bolirtineanu este superior iui Bo= 

lintinsanu ca post lirice fără însa ca deosebirea 

să fie pra marecăci regăsim. ]8& Bolinti"eanu ca 

post epic, milte din a efectele constatate în lec- 

ţia precedentă. Cu toute acestea, prin însăşi £68- 

nul epice, Bolintinsanu & putut evita unela slăbi- 

gpiuni Gsapre car dăâuse probe prea aesa în poszi = 

ile sale lirice. Genui spic nu e da aşa natură în- 

cât postul să-şi permită multe divagări pe cînd po= 

ezia lirică permitea un asemenea lucru e în poezia 

lirică poetul pleca de la o idee şi putea ză ca des- 

volt e conform imaginaţiunei sale pe cînd în poezia 

epică mai mult sâu mai puţin trebue să. se păstreze 

oara-cari limite şi vorbă multă este cu desăvîrşi- 

re nepot rivităe Tocmai prin faptul acesta Bolinti- 

neanu a putut evită în posmele epice sgcesul ce v8r-
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halism pe care l'am constatat în poeziile lui li- 

rice. Eroii lui Bolintineanu vom vedea că sînt 

luaţi atît din literatura noastră cît şi din lite- 

raturile străine; unii din eroii lui însă numai eroi 

de baladă nu puteau fi: sînt oameni afemeiaţi, ca- 

meni fără energie, oameni cari sînt cu desăvârşire 

deplasaţi într'o balaaă, care, din convenţii mai 

mult sau mai puţin bune; trebue să cînte fapte vite- 

jeşti. Să cităm un exemplu luat ain ba lada "Mari 0a- 

ra" unde vedem întrucît va iarăşi pe Bolintineanu 

revenind la defectele pe care le-am constatut în 

"Ploriie Bosforului. Subiectul acestei balade 6s- 

te următorul: Un tînăr, care iubeşte, pleacă la răs- 

boiu însă bătîndu-se cu duşmanii, Îşi uduce aminte 

ae iubita lui şi dorul lui e atît de puternic încît 

părăseşte cîmpul de răsboiu ca să-şi vacă . iubita. 

Cînd vine îÎnnaintea ei, îi adresează următoarele 

cuvinte, un întreg discurs: 

Căci vezi tu, sulce num,
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Inger ce iubesc! 
Rără tine'n astă lume 

Mu pot să trăesc. 

E deci un curios erou de baladă de care numai un 

Don Juan ar putea fi invidios. 

In cele-l-alte bulade Însă Bolintineanu revine 

la traâiţiunea baladei şi cîntă cu dsosebire pagi- | 

ni le aloricase ale istoriei noastre. Sînt bins cu- 

noscute pînă şi astă-zi cîte-va din baladele lui 

mate din istoria naţionslă: "Mama lui Stefan", Cu- 

pa lui Stefan, Mircea şi solii!, Cea din urmă noap= 

te a lui Mihai Viteazul” stc.Dar şi aci regăsim de- 

Pecte le pe care le am constatat cînâ am studiat 

activitatea lui Bolint insanu ca poet liric şi aceas- 

ia chiar în baladele iui cele mai populare. Aşa în 

»alada "Ceu din urmă noapte & lui Mihai Viteuzul” 

vsdem pe Bolintineanu îngrămăd ind iarăşi lucruri in- 

coerente, chiur începutul, după gustul nostru, este 

cu desăvîrşire onvachit astă-zi. să vedeţi cîte 1u- 

cruri ingrâămăueşt e în această baladă la început pen-
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tru cu tocmai îa sfîrşit să ne descrie esenţizlui. 

Ca un glob de aur luna strălucia 
Si pe-o vale verde oştile dormia, 
Dar p'un vîrf de munte sta Mirai la masă 
Si pe dalba mînă fruntea li se lusă; 
Stă în cam mess, între căpitani 
Şi rechiană dulee tinerii săi ani. 
Viaţa noastră-trece ca suava rouă, 
Cînd speranţa dulce ne surde nouă 
Astfel astă dată viaţa lor cura, 
Cugeteie triste nu-l mai țurbura, 
lunu varsă ruze dulci şi argintouse, 
Austrul la suflă coamele plet ousa, 

Este ceva încurcat Şi în cfte-va versuri lucruri 

de priscs chiur, 

Aceleuşi asfecte le censtatăm într'o buladă ia- 

răşi populară:"Mirceu la bătae", Acolo, învre patri 

strofe care au ca scop să deacrie o actiune epică, 

Bolintineanu întroducs două versuri fără legătură 

cu cele-l-alte şi în ca:s se aruncă e idea filozr- 

fică la întâmplure: 

Armia maghiară ţara a'nvelit Soarele văzîna-o a îngălbenit 

Dar bătrînul Mircea nu se înspăimîntă; Cu o mică ceată de voinici s'avîntă,



- 468 - - 

Nu-că el vosşte ţara a scăpa, 
Ci va să 'mplinească datoria Ba, - 

Unde sate timpul, cei de bărvăţia 

Cînă mur ia Romînui pentr'o datorie?, - 

Vedeţi filozotia aceasta privitoare la trecutul 

nostru: "Unda e vitejia de altă dată", este întro= 

dusă aici cu desăvîrşire ns la locul ei. 

In baladala lui Boiintinsanu constatăm, ca la 

toţi poeţii noştrii, adaptări destul de libsrs 

une ori; spre pildă Boiintineanu iâ 0 tradiţie sau 

> legendă care su e atribuită nimănui şi o dă pe 

socoteala unui personapiu istoric. Lucrul acesta 

l'a făcut Bolintineanu În balada "Andreiu sau. luarea 

Nicopolei", Se ştie că Mihai Viteazul a trimis.ca . | 

să coprinaă cetatea Nicopole. Intre ostăşi s'ar fi 

aflat şi un căpitan care s'a distins prin vitejia 

lui. Ei bine, pe acest căpitan Andreiu, î1 ia Bo- 

lințineanu drept personagiu al baladei lui “Andreiu 

sau luarea Nicopolei". Subiectul baladei este urmă- 

torul: Andreiu pleacă la răsboiu şi lustă vitejeşte
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Nicopole este luată, Angreiu era căsăto. it. Stînd 

mult la asediul Niccpolei, cînd se întoarce a casă, 

găseşte pe nevasta lui căsăţorindu-se şi soseşte 

în momentul cîna se celebra nunta. 

Tema acestei balade este comună, se găseşte în 

toate literaturile. Deju la Omer găsim țesătura 

aceasta. In colecţiuneu G.Dem. Tecgorescu, găsim 

balada intitulată "Moşneagul"” unde iurăşi se spune 

cum un viteuz se duce la răsboiu şi în timpul abser- 

ţei lui nevasta lui se căsătoreşte Gin nou şi e1 st 

seşte tocmai în ziua nunţei nevestei lui e Este pr în 

urmare 0 temă cunoscută pe care Bolinti nsanu a apii” 

cat -o la un personagiu cim este Andreiui 

Câte o dată Bolintineanu procedează altfel în 

baladele lui: ia o baladă străină şi o romani zează. 

lucrul acesta l'a făcut Bolintineanu în balada 

Doumna lui Negru şi bardu1l". Subiectul acestei ba- 

jude este următorul : Negru Vodă peţrece împreună 

en secţia sa; îl se urăşte întrucît-va pentru că
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muzica le lipseşte. Un cîntărsţ vine şi le oferă 

serviciile sale. Domnul primeşte şi cîntăreţul fa- 

cepe să cînte. Domnul este foarte ma 1ţpumit şi drept 

dar îi oferă o cupă pe care barâul co refuză: 

Si pentru aceaata să-i daţi lui îndată 
Ce am mai scump eu; 

Să-i daţi lui chiar cupa-mi csa'n aur legută 

Si chiar calul meu!,.. 

<«- Le alţii dă cupa; la alţii Qă culul, 
O aoamne! su cânt 

Cum vîjie frunza, cum murmură vulul 

Cum plânee un vânt, 

Balada aceasta este luată din Soethe şi e cunos- 

cută sub numele "Der Saenger” |oîntăreţulț. Subiec= 

tul este acelaş: n cârtăreţ vine şi el şi cîa ă 

la un castelan; castelanul încântat de armonia mu= 

zicei cîntăreţului, îi oferă în dar un lanţ pe care 

cîntăreţuz S1 refuză. lacă pasugiul lui Goethe care 

corespunde foarte bine pusagiului din Bolintineanu: 

Der Koenig, dem dus lied gefiel 

Tiess îhn zu shren fir ssin Spisi, 

Eine golâene Kette re ichsne 

Die goltene Rotta gieb mir nici
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Die Kette gieb dân Rittern.o... 

| Mami du mie lanţul, a răspuns cîntăreţul, dă-l 

curteni 10r tăi.] 

Prin urmare acelaș lucru, aceoaşi idse. 

In afară de balade cu asemenea coprins, luat 

în mare parte din istoria noastră sau, cum vedeţi 

âin literaturi străine însă romanizate; Bolintinsa- 

nu, fiind romantic, a compus şi muite balade în 

ssnsul acestei şcoale, "Dochia" este o compunare 

cît se poute de romantică. De asemenea "0 seară pe 

morminte" şi tot asemenea mai cu deosebire, "Mihnea 

cel rău. şi baba“, Din toate buladele ce acest gen 

ale lui Bolintineanu, "Mihnea cel rău şi baba" este 

în adevăr cea mai reuşită, 

Balada aceasta a suferit multe schimbări int ere- 

sante de urmărit în diferitele ediţiuni. A apărut 

“întiia oură în ediţiunea de. ia 1852 sub titlul acas- 

ta şi cu sub titiul “după o legendă", In eqiţiunea 

„de la 1855, Bolintineanu a schimbat titlul âe "Mih-
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nau cel rău şi baba" în cel de "Fermecătcurea"; du- 

pă aceeu a omis cîte-va versuri de la început şi de 

la sfîrşit. O schimbure care cu deosebire merită 

să fie relevată există numai În adiţiuneu de l2 

1852; este acesu care o întîlnim ia sfârşit şi în 

care se spune anume că vrăjitoarea este ersă pe rug 

şi că cu toate acestei sufletul ei se Înnulţă câtre 

cer, In ediţiuneau de lu 1865 balada nu reprouiuce 

tocmai textul ediţiunei de la 1855 şi se apropie 

mai mult de ediţiunea de lu 1852, abtracţiune fă 

cînd ae sfîrşit cure lipseşte. 

Bulada aceasta a lui Bolintineanu a ajuns popu= 

lară cu deosebire din cauza unui pasagiu de pe gus- 

tul timpului şi pe care astă-zi 31 considerăm iarăşi. 

de o exscuţiune îndoiuosă, este anume pasagiul unde 

Mihne: înculecă si se uvîntă fugind de peştera în 

cara ea întflrise cu vrâfitoareao se ci teuză în toa = 

ts crestomatiile acest paegiuie LN cifăn şi noi pen= 

tru ca să: ! punem în legătură cu alte cîte-vi phta= 

Lit 61 |
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gii curacteristice dîn opera lui Bolintineanu: 

Mihnea înculecă,calul său tropotă, 
Fuge cu vîntul 

Sună pădurile, fâşie frunzele, 
Geme pămîntul. 

Fug legicanele, sbor cu cavalele 

Luna dispare, 
gerul se'ntunecă, munţii se clatină 

Mihnea "+ răsare. 
Pulgerul scîntee, tunetul bubue, 

Calul său cade; 
Demonii rîseră; o ce de hohote! 

Mihnea jos sare. 
insă el repede eară încalecă, 

fuge mai tare; 

Fuga cu crivățul, sabia-i sfîrție 
In apărare. 

Arivi fantastice simte pe umere, 
Insă e1 fuge; 

Pare că-l sfîşie guri insetabile, 
Hainele-i suge. 

Baba ps=0 cavulă iute ce fulgerul 
- Trece! nainte, 

Siabă şi palidă, pletele=b fîlfiie 
Pe osaminte, 

Barba îi tremură, dinţi i-se clatină, 
Muge ca taur; 

Geme ca tunetul, bate cavalele 
Ca un "Dadaur. 

Asemsneza versuri, cum ştiţi, se numese onomat 0 - 

peice;  postui cuută să imiteze în ritmul versului 

acţiunea povantită în e1. De Ja Virgil s'au Încer=
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cat poeţii să compună asemenea versuri, Bolintineu- 

nu cu decsebire u avut o predilecţiune pentru vsr- 

- suri de natura aceasta. Am păsit nenumărate pasagi 

nunumai în "Mihnea şi but cum se citează de obi- 

ceiu. în crestomaţii , dar şi în alte compuneri ule 

lui unde vedem iurăşi acelaş gust, întrucît-va cc- 

pilăresc pentru n5i &stă-zi, de a imita acţiunea 

prin mişcarea versului. Un pusagiu caracteristic 

în genul acesta îl regăsim într'o poemă, deci ia= 

răşi într'o compunere cu cuprins epic, pe care-i 

înctinim numai în ediţiuneu de la 1852 şi lu cere 

am făcut aluziune lecţiunea trecută, Mă voi opri 

incidentul asupru acestei poeme pentru că ne re le- 

veuză pe Bolintineanu sub o formă pe care nu 0 cu= 

noşteam pînă acuma şi anume: 1'am văzut pe Bolin- 

tineanu visător, 2'am văzut melancolic dar n'am 

găsit 1a el-ironia sau umorul pe care l'arn const a- 

tat la alţii cîţi-va scriitori romîni; cu toate a- 

castea Bolintineunu în compunerea intitulată "n
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9 nopate pe cal" se relevează şi ca umorist, ca 

scriitor d versuri uşuratece, amintindu-=ne în â- 

ceastă poezie compunerile lui Musset, şi ar fi reu- 

şit poate mai bine Bolintineanu în acest gen dacă 

i'ar Ti cultivat, Subiectul acestei poeme este o 

mică aventură ce dragoste, care se rezumeuză în 

următorul fapt, bunal de ultrirterezeu: Postul ne 

spune că pe la 1844, pe cînd iubea şi brunete şi 

blondine, i-a eşit în cale o femese măritată, bă- 

trînă, care s'a îndrăgostit de dînsulş: propune 

poetului să fugă cu cînsul; şi în adevăr îşi dau 

întîlnire seară, înculecă pe un cal cu care fug 

ca să petreacă viaţa aşa precum 0 plănuise. Petrec 

împreună în adevăr trai luni; cîna într'o zi, achi- 

ziţiuneu lui dispare. lacă cum, subt o formă umo- 

ristică, sfîrşeşte Bolintineunu acest poem: 

| Dar mai tirziu ingrata îmi scrise una dată 
țară unde-am stat 

Muriam de neustîmpir cu să mai fuc o dată 
Pe cal călătorie cum tu m'ai învăţat. 
Si calul tău murise... Dar iată că îmi vine



Un cavăler şi-mi nice: ce cal voinic am eu 
M* am dus cu e] îndată, precum m'am dus cu tine 
Dar fă şi tu ca mine...ÂAdio dragul meu!" 

Ei bine în această poezie cu subisct frivol, dar 

în cure găsim pe Bolintineanu -sub un aspect nou, 

găsim tocmai un pasug iv, în alte împrejurări însă 

şi nu de romantism furics ca în "Mihnea şi baba“, 

anume Bolintine::nu ne descrie tocmai cun fug si, 

cum răpeşte pe iubiti lui, şi cum îi duce calul: 

Bubue văile, culul s'avîntură 
Puge ca cugetul înimii'n dor 

Sboară ca austrui sau ca eretele 

Cătră o pusăre singură-n nor 

Sînu-i sub braţele-mi arde, palpită; 

Tot corpu-i tremură sub al meu braţ 

Astfel ca pasăreu jună şi timidă 

de prinsă de-aripi tremură!n laţ. 

5înu-3 pe sînu-mi saltă, comunică 
Placără tînără în sînul meu, 

Gurua-i pe buzele-mi arde că soare lu 

Si la armonia dulci sănutărilor 

Vîntul se leugănă, cît al său sbor. 

Ai crede că se sărută cupă tact. 

Este prin urmare ceva în genul celui din "Mihnea 

şi baba". Bine înţeles însă că un asemenea ritm
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este cu desăvîrşire nepotrivit căci întructt miş- 
carea Cin vers ar putea reprezinta bine 0 acţiune 

cum aste aceea pe care ne-c descrie Bolintineanu, 

Munumaă atîta, dar găsim şi alte poezii la Bo= 
lintineanu cu cesă ăvîrsire în acelaș gen aşa în "Peş- 
tera Muştelor” compunere cu  Bubiect iarăşi întru- 

cît-va romantic, vedem un sem cara încalecă răpind 
o fecioară: 

Sms ua înca lecă , fuge cu vergura,...., 
Acelaş ritm, 

De asemenea în "Romînce le din Cavaia": 

Tropotă, bubuie , Plaiul Candaviei...... 
icestea sînt prin urmare puBugiile care trebuesc 
puse în legătură cu cel citat din “Mihnea şi baba“ 
Era gustul timpului, cum vedeţi, şi tocmai un ase-= 
mono Pasagiu asigura popularitatea baladet. 

Astă-zi baladele lui Bolintineanu sînt mai puţin 
cunoscuie Şi găsesc azil numai în crest omaţîi, Cu 
 buta acestea ele au tost frarta populara; "Vama lui
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Stefan" a fost chisr pusă pe muzică şi ae cîntă în- 

că pe la 1880 ba nu ştiu dacă mu se cîntă şi as= 

tă-zi în unele părţi. 

Prin urmare, vsdsti, din acest punct de vedere 

Bolintinsanu ne & dat în adevăr ceva mai potrivit 

tendinţalor literaturei de atunci şi ca poat epic 

poate să tie considerat că este superior poetului 

lirie pentru că a fost antruett-va mai moderat şi 

n'a căzut în exugerațiile pe care la constatăm în 

poeziile lui Jirice e 

Ar fi de studiat Bolintineanu şi aîn salt punct 

de vedere: pe la 1855-1860 scrie proză în afară de 

poezii; chiar după. 1860 £1 vedem publicând mult în 

proză; dar era 0 literatură de ocaziune, literatu- 

ră cin care voia mat mult sau mai puţin să-şi facă 

un mic cîştig. A scris "Viaţa lui Praian" şi alte 

lucrări care; din punct Ge vedere estetic, nu msri- 

tă să fie citate decît sub titlul de inventar. Cu 

toata acestei, pentru 0 epocă în care începe desca-
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„denţe lui, romunul lui "Manoiln merge foarte bine 

alătur de toate cele-l-ulte compuneri ale ]vi Bolin= 

tineanu de pe la 1855-60. Deja la 1863, într'un 

foileton publicat în "Buciumul“ lui Cezar Boliac, 

se arătase legătura care era între acest roman al 

lui Bolintineanu şi "Werther" de Goethe. Nu put em 

zice în adevăr că Bolintineanu a urmărit punct cu 

punct pe Goethe cîna a scris pe "Manoil", dar este 

într'însul acelaş romantism ca în "Werther; încha- 

iereu romanului iarăşi este iarăşi romantică aupă * 

obiceiul timpului dar cu toute acestea nu se poate 

spune, şi aceasta s'a râlevat încă ce lu 1863, că 

“Manociltar fi o copie, o imitaţiune după romanul 

scriitorului german; nu este o imitaţ iune cum am vă= 

zut spre pildă că este Doamna lui Negru", 

Ca poet aramatic iarăşi Bolintineanu a acris 

mult. A scris şi unele drame în proză. Dramele lui 
însă nu sînt decît desvoltarea, aş putea zice, ale 
unei balude,. Toate defectele pe care le am găsit
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într'o măsură mică la balade rsapar la Bolinti- 

neanu În mare de îndată ce Bolintineanu încearcă 

genul teatrului. In genul teatrului iarăşi este o 

pantă primejdioasă care te duce uşor la divagări. 

Fi bine, cînd Bolintineanu a încercat teatru, 3'au 

arătat defectele de mai înainte exagerats chiar, 

pentru că cea mai mare parte din arumele iui sînt 

scrise în epoca de decadenţăa postului. 

Din toată literatura dramatică a lui Boiintinea= 

nu un singur poem se ridică întrucît-va ce asupra 

şi poute să fie citat printre rarele noastre poeme 

dramatice mai reuşite; este un poem care, şi el, 

para-un fel de desvoltare al unei balade, poem in= 

titulat "sorin sau “Tăierea Boerilor la Tîrgo= 

vişte." | 

Este interesant iarăşi de urmărit schimbările 

pe care le a făcut Bolintineanu în publicarea a- 

cestui poem. [1 publică întfi la 1852; îl regăsim 

în ediţiunea da îa 2855; lipsşte însă În ediţiunea 

Lit „62
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de la 1865 pentru ca să-l reîntălnim în ediţiunea 

de la 1868 a celor şase drams, care ediţiune c0= 

prinde drame ls:"Constantin Cantacuzino , Ucicerea 

dai Mihai titeuzul; Sfîntul Gheorghe" etc. Zic e 

interesantă comparaţiunea între ediţiunea de la 

1852 şi cea de lu 1855 pentru motivul următor: în 

edițiunea de la 1855, poemul acesta dramatic de- 

buteuză cu un prolog în care vedem un dialog între 

Hermann şi Sorin. Prologul acesta lipseşte însă 

în ediţiunea de la 1852; prin urmare Bolintineanu 

l'a adăugat între acest an şi anul 1855, l'a adă- 

ugat însă spre cafuvoarea ucestei compuneri . 

Hermann, numele ne arată deja că este un gsr- 

mân, este una din acele figuri mai mult sau mai 

puţin convenţionale, pe care le găsim în lit era- 

tură pe 1a 1850-60. Ests întrucît=va un personăgiu 

mai pretenţios, pentru că Bolintineanu e căutat 

să ne dea un fel de Faust romîn; în adevăr aceat 

Hermann eate o copie după Faust al lui Goethe; cf
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toate acesteu a1 poate să figureze alătur de alte 

pearsonegii roma ice, chiar şi din literatura fran 

cează, pentru că şi ei, ca şi alţii, ca unul din 

e0ii lui de Vigny spre pildă, expune acenuşi me 

iancolie romantică pe lîngă filozofia pe care a 

luat-o de la Gosthe. 

lacă monologul lui Hermann de iu începutul pos-= 

mei: 

Nimic, nimic, lumina mi s'ascunde mie!.,,. 
O! studiu fără rouGă ce m'ai înveninat, 
Tu mi-ai răpit plăcere şi viaţă şi junie, 
Si nu mi-ai dat nimica în loc ce'mi-ai luat! 
A trebuit a trece cinci-zeci de ani de trudă 
Plecat pe cărţi, să aflu că nu pot şti nimic .. 
Căci Balzabut ain Tartar să-mi fie mis rudă 
De ştiu mai mult caprostul ce n'a învăţat nici 

pice 

Si apoi Hermann, luînd hîrca în mînă, face 

iarăşi filozofie în acelaş gen: 

Ah iată ca rămîne în lume după noi!... 
Ce-ai. fost în astă viaţă, părînă pământească? 
Tu poata-ai fost ca mine, împinsă de nevoi? 
Ori poate o frumuseţe l'a căreia picioare 
Ca pulbere-aurită junimea a călcat? 
Ai fost ferice pote? şi mînară, rîzătoare 
Ca visul tinereţei din lume ai sburat? 
Dar unde e mîndreţea şi dalba ta junie? 
Voi, cara aţi fost iubit'o, vedeţi ce aţi iubit?
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Pasagiul acesta însă nu stă în legătură. cu res- 

tul poenei,. 

După monolog, apare Sorîn, care e iarăşi mai 

mult sau mai puţin un fel de Ffamulus, luat iarăşi 

din literatura germană, un fel de ucenic ul lui 

Hermann. Sorin vine şi el şi debitează ia rîndul 

lui filozofie la care Hermann răspunde cu o altă 

tiradă în acelaş gen. Sorin destăinueşte lui Her- 

mann că iubeşte pe Pioriţa care însă iubeşte pe 

un altul; Hermann spune lui Sorin să iubească pa- 

tria şi chiar omenirea întreagă. Si acesta este 

tot coprinsul acestui prolog. Mai depurte tocmai 

Bolintineanu întroduce adevărata actiune dar şi 

în această parte înttanim defectul pe care 1'um 

constatut în prolog: escesul de monolog. Pioriţa 
arată iubirea pe care o are pentru Filip şi în 

aceluş timp upare şi Mircea care destăinueşte pla 

nul său de u omor? pe Bocrii care se răsvrătise 

în contra lui, tocmai în ziua nunţei Pioriţei cu
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Filip. Pcemul.ae sfirşeşte cu măcelul celor cari 

se răsvrătisea contra Domnu ui - 

Bolintineanu n3 spune că subisctul poemei s 

luut din crenici; în.adevăr cronicile noastre vor 

duse despra tăierua boerilor Lia Tîrgovişte dar 

bine înţeles că Bolint îneanu a brodat mult pe mi- 

ca notiţă dută de cronicari. 

A scris Bulintineunu şi alte drame Gin care am 

amințit cîte=va; am putea adăuga încă ue exemplu 

iAlexandru lăpuşneunu" în care B.lintineanu îşi 

repetă tiradele lui patriotice; a scris mui în- 

nainte "Stefun Voaă Berbantul", fiul lui "Petru 

Rareş, curcscut pentru viaţa lui destrătălută și 

care dramă poate fi ulăturadă de drama lui "Cle- 

opatra." | 

Bolintineunu sfîrşeşte slab, foarte slab, foar 

te palid curiera lui literară; sfîrşeşte ca un 

jurnalist cu satire de foarte rău gust. Intre 1860 

şi 1864 a publicat vre-o patru broşuri de asemenea
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suţire: "Menadele, Hemesis, Bumenideie şi Bolin- 

tineadale”. | 

Este penibil în adevăr să citeşti asemenea sa= 

tira în care ss atucau fel de fel de personalităţ 

din partea unui fost ministru, cum era Bolintinsa 

iu cînd scriu acesta satiră la 18264. Mu este o 

satiră măcar care să se. înalțe mai ssnin ca cele 

pe cure le-am constatat Ja Grigore Alexandrescu. 

“Astfel îşi încheie cariera lui literară Bolintine 

iu, cît se poate de ansmic. 

Cu toate aetecte1e pe care Je am constatat ia 

Bolint ineanu 'în pcezii1ls ps care ie a pub licat pe 

da 1844, comparate aceste poszii cu compunerile 

lui de pe la 1860-64, constutăm o snornă deossbi- 

re, 0 decadență vădită. 

S'a spus că Bolintineanu a fost mai mult sau mai 

puțin victima vieţei noastre sociale şi în special 

al politicei; în adevăr s'a repetat de multe ori 

că Bolintineanu în cei din urmă ani ai vieţei, a
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fost silit să scrie în jurnale şi să scrie mult 

numai. pentru cu să poată trăi. Este adevărată o 

asemenea învinuire cadre se aduce lui Bolintineanu 

şi zervă în acelaş timp:să esplice sărăcia litara= 

ră cin anii din urmă şi aceasta se peate sustine 

pînă la oare-care piuridt , Dar Bolintineam n "a fost 

atîta victima stărei noastre sociale şi politice: 

cît mâi mult aş putea zice, & fost. victima t enp8= 

ramentului său şi victima talentului său înnăscut 

de post. | | 

Am văzut pe Cîrlova, anul trecut , ce frum$5 ds- 

butează şi cum deşi moare foarte tînăr, figureuză 

printre seriitorii noştrii cei mai des frurite; 0îre 

lova, im spus, datoreutză această eputaţiune frumoă 

să pentru că a scris 4-9 poezii numai ; uşoar6 ca 

formă şi ce 5 inspirațiune juvenilă. Fi bine în 

acelaş mod debutează şi Bolintineanu, cu acecuşi 

£ ormă, aşoară pe care o constatăm iă Cîrlova. Bo- 

int ineanua însă a avut întrucît=va neşansa, aş pu”
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tsa zice, ca să trăiască mai mult ca Cîrlceva; da 

că ar fi marit mai tînăr, de sigur că n'ar fi co= 

mis opere cacele pe-care 1e a dat în timpul din 

urmă; şi pe de altă parte sînt convins că ducă Cîr 

lova ar fi continuat să scrie, ar fi scris la urmă 

în acelaş gen ca şi Bolintineanu pentru că um con= 

statat. la el aceleaşi defecte. Bolintineanu sti în 

crezut preu mult în forma uşoară pe care o avea de 

lu început şi de aceeu n'a schimbat de loc bagajul 

său literar; s'a mulţumit pînă la sfîrşitul carie- 

rei sale literare cu aceleaşi motive reînnoite, 

preschinbats. Cu toate acestea Line înţeles, Bo- 

lintineunu este una ain figurile cele mai intere- 

sante din toată mişcarea noastră literară de ps 

la 1860-70 şi, din punctul de vedere al cantităţei 

cît a scris, este ae sigur unul din cei mai_-fecunz 
iar din punctul de vedere al calităţei, merită şi 

e 
6l locul lui alătur de Grigore Alexandrescu ps ca= 

re 1'am studiat acum în u”mă +
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Vom continua Le ţiunea viitoare cu alţi scrii- 

tori începîna cu Alexunâri, căruia bine înţeles 

trebvweşte să-i consacrăm mai multe lecţiuni, pent ra- 

că, precum spune Eminescu, era regele posziei nocas- 

tre. 

îî. . .... „m.m mmm ma m —....._._—._.._... 

Dlor, în fruntea tutulor pceţilor dintre 1850 şi 

1880 se înalţă figura senină a lui Vasile Alexanări 

In timp de aproupa 0 jumătate de veac, Alexanâri a 

fost poetul cel mai gustat şi cel mai sărbătorit 

iar numele lui a mers chiar mai departe de granite 

tele ţărei noastre. 

Aamirâţ iunea care & înconjurat opera poetică a 

lui Vasile Alexanâri se expiică prin împrejurarea 

că această operă era expr esiunea dastul de fidelă 

a aspiraţiuni 10r noastre as pa la majlocul secolu- 

lui trecut. Atexanâri nu sra unwl din acei poeţi 

it, 53
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care se mulţumeau muimal cu o viaţă contemplativă; 

nu era, cim zice Musset, "Un pleurardi,.un:râveur, 

un amant. des cascatelles", era în acelaş, timp un 

apostol: dar şi un făuritor aa idealuri, cum stau 

toţi oamenii de acţiitine din generaţiuneat lui , şi 

tocmai prin faptul acesta n'a fost numai! poetul dar 

a fost în acelaş timp: şi omul care, împreună cu 

Kogălniceanu, a dus mai departe mişcarea întemeia- 

ră pentru renaşteraa noastră. Aşa încît, dâcă Ale- 

xanâri a fost atît de mult gustat, acbasta:se'ex- 

plică prin faptul că e1 concretiza toăte' idealuri- 

le pe care le urmăreau Romînii pe la 1850-69; de 

aceea viaţa lui Alexandri: se Încrucişează cu 'viaţa 

noastră publică. ca să zic aşa, din epoca pe:care 0 

studiem. 

In studierea operei lui Alexandri, sau a acti- 

vităţei lui literare, vom procedă: întructt-vasin= 

vers, de cum:am făcut pînă acuna îm cercetarea'seri- 

eilor celor-I-alţi autori .Viaţa ut: Alexanarii mai
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mult sau mui puţin, este cunoscută tutulor; co fi 

şi aici de sigur de complectat multe, vom încerca 

să facem aceasta şi vor mai complscta şi alţii mai 

tîrziu, dar ceea ce 88 cunoaşte asupra postului ni 

se pare .sufictent pentru ca să putem întra de a 

dreptul în studiul operei lui şi ducă vom aminti şi 

insista întrucît-va asupra unor detalii din viaţa 

li Alexanări , aceste detalii vor servi mai mu Lt 

ca mij înc ae u explica cpera ii, Prin urmare în- 

nainte de toate vor căuta să constatăm, cum spuneam 

2scţiunea de deschidere 1898=99 şi pe urmă să sx- 

piicăm particularităţile pe care le vom înttini în 

cpera ant Alexaniri » 
| 

“Inainte de toata, înainte de a întra în detalii 

ns von încerca să arăţăm care e nota caracteristică 

nota gensrală a întregai activităţi a lui Alexanări 

vom vedeu ză în multe privinţe, constatareau pe câre 

vom face-o de le început ns va înlesni înţe leserea 

faptelor cara vor urlu e
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Activitate: lui Alexanâri ni se prezintă ca un 

tot organic, ca o evoluţiune limpede, aşa încît o 

putem urmări mai de aproape şi aceeuşi notă 0 vom 

putea constata de la începutui setivităţei lui şi 

pînă la sfîrşitui ei. Rămâne deci să vedem care 

este acea notă caracteristică, generală care se de- 

gajează din toată opera poetului moldovean. 

S'a spus de mult, şi Eminescu a rezumat în cîte- 

va cuvinte această părere, că Alexanări a fost ]a 

noi cînţăreţul fericirei şi al tinsreţai. în ade- 

văr, Alexzanâri este un talent senin; el priveşte 

viaţa ca o pcemă de fsricirs; cu un"Cîntec de fe- 

riciras“ după cum este chiar intitulată una din pvs= 

ziile lui. De multe ori a exagerat această fericire 

şi a căutat să o găsească acolo poute unde nu eră 

în realitate; Gar spiritul lui era inclinat spre 

această pantă şi nu putea vedea lucrurile decît 

prin această prismă. Aceasta este prin urmare n0= 

ta principulă din scrierile lui Vasile Alexandri -
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Va căuta să o probvăm în diferite părţi din opera 

lui ca post liric, cu poet asacriptiv etc. 

Mai înainte de toate să vedem cum putem consta-— 

ta această seninătate a lui Alexanâri în poezia li- 

rică şi în special în cele d'întti compuneri ale 

poetului, în "Doine" şi “răcrămioare”, consacrate 

cele mai multe cîntărei sentimentului iubirei. In 

poezia *'isurile", în patru varsuri, fixează singur 

toate dorinţele lui, idealul lui ce viaţă. Iacă 

ce na spune în această poezie: 

Fericit care'mplineşte 

Visul eău pe-acast pământ ! 

Pericit care iubeşte 

Pin'a m cădsa'n mormânt! 

Aceasta rezumează toată inspiraţiunea post ică 

a lui Alexandri, inspiraţiune lirică din înttia lui 

timreţe: fericirea trebue căutată în iubire; tre- 

vu.8 să iubim, acesta este sc opul mai înalţ al vieţai. 

Si pentru cs iubirea este aceea care re procură 

fericirea? Singur poetul ns explică aceasta în po-= 

szia "8 Martie”, în care arată efectul sent imentu=
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ivi pe care L'a rezumat în poezia "Visurile", ci- 

„Sînt oare fericite, sînt tainice plăceri, 
Con cumpănă vieţei plătesc ani de dureri! 
Atunce falnic omul rădică a sa frunte 
Si'n ceruri cu mînar is aţintă chiul său. 
Fiinţa lui se'nasiţă ca vulturul de munte. 
Tubirea. lui £1 schimbă şi=1 face Dumnezeu! 
Atunci mai duice steaua luceşte' n.mez de noapte, 

Si'n zori seninul pare mai vesel, mai curat; 
Ş'a zilei mii de gulsuri, ş'a nopţii mii de şcapts 
Li proc lamează!n fală a lumi împărat! 

Astfel descrie Atexanari iubirea şi deja am rele= 

vat punctul acesta în -lecţiuneu de deschidere. 

Dar nu e numai pasariul acesta pe care-l putem 

cita aib toată opera pestică a lui Alexanâri; ace= 

înţeles sub o Formă mai mult sau mai puţin variată, 

dar fonuul rămîne acelaş, lacă cum, cu alte cuvin - 

te, Aiexanări spune acelaş lucru în poezia "Cântec 

ue Fericire; 

„Let ce "n iume-î drag şi piace, 
pot ze? na aţă şi preface 

e un om în Dumnezeu, 
Mi le-ai dat cu-a ta “iubire, 
O trumoasă nălucire! 
Scumpa mea! Îngerul meu!



Acests poezii sînt adresate Elenei Negri care, 

ion vedea, a jucat un tol important în viaţa postu- 

lui nostru. 

In poezia "Adio" Alexanari iarăşi arată efectul 

înălţător a1 iubirei şi cumitoate farmecele vie- 

vei postului le datoreşte fiinţei: pe care a iubit-o: 

Cea măi! bibnă'a mea gînaire, 
Ceu mai gingaşă 'simţire, 
Csl mai falnic dor al meu, 
Tie numai, numai ţie 
Le închin pentru vecie 
Ca la însuşi Dumnezeu! | 

În ago» , Tăcrămicare.| 

În "0 seară la Lido, Alexanâri arată mai bins 

încă infiuinţa pe care a avut-o asupra lui iubirea 

și legăturile care-l leugă de aceea care i-a redat 

tinereţea; este vorba de Elena Negri : 

Căci te iubesc, Elenă, cu-o0 tainică uimire, 

Cu focul tinereţei, cu dor nerărginit, 
Cu' lacrămi şi credinţă, cu duica fericire, 
Cu tot ce este'n mine putsre de iubit! 

In dragostea cerească visînd cerescul bine, 
la:tins al meu suflet înalţă sboru: său, 
Tot ce-i mai sfînt pe lume su îl slăvez în tine, 

Tu sşti 2vmina, viaţa şi Dumnezeul meu!
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Iacă prin urmare cum deserie Alsxandri e fectul 

înăiţător al sentimentului iubirei, atect ps care-l 

constată asupru lui şi pe care în acelaş timp îl 

generalizează asupratutulor calor cari iubesc, 

Privind astfel Alexandri iubirea, sra natural ca 

să meurgă mai departe cu gîndul lui şi să vadă în 

ea un fsil de dar ceresc şi în adevăr după Alexanări 

natura întreugă, providenţa, csrul, protejează pe 

acei cari iubesc: 

Si cît vei fi departe, cu mine te gîndeşta, 
Că tu eşti a mea viaţă, că soartea ne iubeşte, 
Că cerul ne păstrează farice viitor. 

Despărțirea", IĂcrămi oare | 

In poezia "Vis de post" exprimă mai detaliat 

acesuşi idee, arată că iubita lui a fost trimisă 

din cer ca să-i farmece viaţa: 

"Si tot ce încîntă, ct cs aă uimire 
Tot ce'nalţă omul la Dumnezeire 

Dragostea, virtutea, dulcea poezie 
Imi şoptesc âs tins Şi mă'nchină ţis! 

Rar cîna mult ferice, îmi aduc aminte. Că'ntre-a noastre inimi sînt legături sfinte,



| 
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Că tu, înger dulce, tu, minune vie, 
Ai venit din ceruri ca să te dai mie! 

C'al tău sîn ferbinte bate pentru mins, 
t'a ta frumuseţe este a1 meu bina... . 

0, atunci, iubită, sufletu-mi s'aprinds 
Nobilă mînarie vina de-.1 cuprinas, 

Si simt că e1 numai e manit pe lume 
De a fi altarul ecumpului tău numat” 

Vedeţi prin urmare cun priveşte Alexanări poezia 

iubirei ca o poezia cerească coborttă de sus, 

În aită poezie revina iarăşi asupra aceleași idei 

0 exprimă întrucât-va ultfal dur idesu e mai mult 

Sân msi puţin aceeaşi: îngerii ar fi mesagerii iu- 

birai; si sînt acei cari o anuhţă şi în acelaş timp 

dau încurajare acalor cari iubesc. Iacă cum în *0 

noapte la ţară” exprimă această idee: 

Ds-cdat 'un glas ces înger, 0 sfântă armoris 
Plut inc uger în aer ca vântul ce adie, 
Se cobori prin stele din leugănul cerosc. 
Daica era şi ginguş acordul &hgaerssc, 
Căci inimele noastre săltară mai ferbinta 
le dulcele său cîntac, 1'acesta-a lui cuvinte: 

“Perice de acela ce cu-0 simţire vie 
Slăvsşte armonia şi'nalta poezie 
Ca deasmerdări plăcute de glas prietenesc: 

lit. 64
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Ei poartă pe-a sa frunte un somn dumnezeasc 
Şi geniul său gustă plăceri încîntătoare 
Sburînd la nemurire ca vulturul în acare; 
Dar mai ferice încă fiinţa de iubire 
Ce simte cu'nfocare a dragostei pornirea 
Si nea'ncetat e gata cu drag a se jertfi! 
Căci dulea-i pentru altul şi'n altul a trăi, 
Si dulce-i de a zice, cînd inima Jăleşte: 
Am o fiinţă'n lume ce ştiu că mă iubeşte!" 

Ingerii prin urmare apar ca un fel de bine-cue 

vintători ai acelora cari iubesc. 

Iacă dar iubita prezentută da Aiexandri ca darul 

„cel mai scump, cu un dar îngerese. Un asemenaa dar 

prețios însă trebue îngrijit, trebue bine păstrat 

şi Alexunâri în "Dulce Inger" ss udresează îngerului 

care protejeuză iubirea, ca unui fel de guvernan= 

tă, ca să-i păstreze numai de cît pe iubita lui: 

Dules înger ds bltndeţe , 
Tu cetn cale-mi vesel sbori, 
Pe-sle mele tinerețe 
Aruncînă frumoasa flori 
Mergi, sub alba-ţi aripioară 
Să foraşti de soartă reu 
Ps-a ba dulca surioură 
Pe Niniţa, draga mea! 

Un alt punct cars caructerizeuză la Alexunări 

iubirea este că e1 9 priveşte ca eternă, şi aceas-
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tă calitate o exprimă 81 în pcezia *Veneţia”, Ca un 

fel ds contrast faţă de imprssiunau ps care ns 0 

produce asupra noastră acest oraş. După ce ns des= 

crie în parte o pagină tristă din istoria Veneţia," 

moartea ei, şi cum astă-zi mai mult sau mai puţin 

nu mai cunoaşte decit urmele unui trecut glorios, 

încheie făcînd o conparaţiune cu iubirea care, zica 

dînsul, rămîne totâeauna, cara e sternă: 

"Căci yremea ce răstoarnă cu coagsa-i ne 'mpăcată 
A fulei omenirei vechi marturi şi măreţi, 
Nu poute-avea putere de-a stinge nici o dată 

Acea scîntee vis as dragoste'nfocată 
Ce luminează calea frumoasei tinereţi!i 

Astfel] fiina Alexandri, iubirea chiar” ca amintire 

nu 9 puteau privi prin urmure dscît cu acasaşi po= 

ezie. In acest punct Alexanari sa deos&beşte de 

mulţi posţi cari după ce iubirea 8 devenit amintire 

au condamnat; -0. Bi bine fAlezanâri e încîntat fe îu- 

bita lui şi după ce a fost despărțit ae dînsa uni 

întregi. ln “8 Marte" descrie astfel farmecul cli - 

pelor trecute pe cara ie a petrecut alătur cu ado-
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rata 2ui: 

Sînt urmă preţioase, sînt scumpe suvenire 

Ce?n suflat tipărite,-ca el au nemurire! 

Zadarnic timpul trece ct'un sbcar neobosit, 
In sînul emenirei vărsîni a ernii gheaţă; 
lumina lor iubită lucaşta lin în viaţă, 
Precum un soare dulce în veci neasfinţit! 
Aşa nu te vei stinge din minte-mi nici o dată. 
0, suvenir puternic de dragoste 'nfocată! 
0, timp ferice'n care minunau ce iubesc 
M'a deşteptat în raturi cu glasu-i Îngsresc! 

Alexanâri şi de astă dată revine în alte părţi 

asupra aceleaşi idei, insistă asupra si, şi 0 des- 

voltă, In "Strofe lui C.Negri", vorbind tocmai ds 

Elena Negri, fata lui C.Negri care murise, Alexan- 

dri descris tatălui ei amintirile frumoass pa carâ 

îi ile lăsase: 

trec anii cu grăbire în calea scurtei vieţi! 
Se veştezeşta f loarea frumoasei tinersţi, 
Dar sufletul nu-şi pierde a sale daruri sfinte. 
El vecinic ar viaţă şi şi aduce-aminte 
De ori care simţire, ds ori care cuvînt 
Cs l'a făcut să afla chiar cerul pe pămînt. 

Aşa pe vecinicie va sta întipărită 
In sufleteie noastre icoana mult slăvită 
A cslei ce în lume a fost îngerul meu! 
Si cara tristă!'n care, sburînă ia Dumnezeu, 
Ne-a dat ce de ps urmă au sa dulce privire, 
Unind mţir: ie noastre în vacinică'nfrăţire':
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De asemenea în poezia “Despărţire" se exprimă 

tot astfsl. Cităm iarăşi pasagiul pentru ca să ve- 

deţi cum la Alexandri acseași ides revine în conti- 

nu şi circulează în întreaga lui operă. Despărţin- 

du-se de iubita lui Alexanări fi adresează cuvints- 

le următoare: 

Ori unde tu vei merge, iubită, ţi-ad'aminte 

De-a noastre care pline de dragoste ferbinte, 

Comori nepreţuite de scumpa desmerdări; 

De-acele vremi în care sa noastră fericire 
Schimba întreaga lume în lsagăn da iubire 
Si vremea trecătoara în lanţ de sărutări! 

Iacă cum Alexanâri a privit iubirea şi de aceea să 

nu ne mirăm de modul cum se axprimă el în unele 1c- 

curi; vedem în unele locuţiuni ale lui ref lect în- 

du-se aceeaşi conceptiune, Aşa el vorbeşte mereu 

ds "goarele iubirei“; şi în acsiaş timp în două po- 

ozii, în "Veneţia" şi în “Ursitu mea“ spune că feri - 

cirea pe lume ar fi ca omul să treacă cu 0 dulce 

sărutare pe pămînt sau într'un "lanţ de sărutări” 

după cum spune în "Despărțirea". Ilacă dar că la A- 

d



- 500 RR 

lexanări iubirea este fericirea cea mai mare 8 0Mu- 

lui; iubirea înalţă pe om, iubirea e venită din 

cer, este oternră, na farmecă chiar atunci când iu= 

birea a devenit o simplă amintire. Să nu ne mai mi- 

răm atuncea dacă Ajezanari înconjura acsst senti» 

“ment ds un decor cît mai strălucite Cîna cins-va - 

iubeşta, zice Alexandri, întreaga natură, ca un fel 

"ae invitată Ta această petrecere, împărtăşeşte fe- 

ricirea acelora cari iubesc, natura se îmbracă în 

haine de sărbătoare, aa s încîntată cînd vede 9 

pereche plimbîndu-sa la lună: 

Atunci natura'ntreagă, zimbîndu-mi cu plăcere, 

Işi puse pentru mine coroane za de flori; 
Si glasul muicei mels, curmând a mea durere, 
Vani să mă desmisrde din cerul fără nori. 

Căci fuaţu ta iubită mi s'arăta ori unde, 
In vis, în flori, în stele, în dulcele senin; 
Si inima-mi cuprinsă de dorul ce pătrunde, 
Soptea cu tine astfel prin țainica-i suspin: 

“Ferice da acela a căruia privire, | 
Trezind în al tău suflet.un fraged,.duice dor, 

îr taca ca să nască pe gură-ţi o zîmbire 
Ca moră mivtâricase ua vegel.viitori: 

mioara, Nrednie ra-o ecartă neașteptată, 
dr Prea si | i vu Gsasul, în ceas dumnezaeac,
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A ta inimă scumpă de dragoste să bată 

Şi gkasu-ţi cu'nfocare să-i zică: "te iubesc! 
8 Mart, Iăcrămicare. 

De asemsneu în poezia“Gondoleta“, unde descrie 

plimbarea lui cu Niniţa În gondolă, ne spune că 

natura eu însăşiti admira? 

Atunci cerul sa'nsenină 

lucind vesel amindoi, 

Ş'Adriatica g'alină 

Se alină pentru noi. 

In lagună de ne piace 

A pluti ps-a mărei vai, 

Pantru noi Sirocco vace 

Pe-a Jui îido verde mai. 

Vedsţi că şi Adriatica cată să se stăpînoască şi 

să înlăture furtunile numai ca să partici.e ia feri- 

cirea postului care se plimba cu iubita lui , 

Mai bine însă decat în toate aceste pasagii a sx- 

primat Alexanâri aceustă idee într'o poezie inspi- 

rată din popor, anume în "Marioara Ploricara", Vom 

reveni agupra acestei poezii cînd vom studia infiv- 

inţa populară asupra postului nostru Citez însă 

acum pasagiul care ne interessază şi în care veţi 

vedeu mai bine decât în citaţiunile făcute cun âu-
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pă Alexanări, natura întreagă participă la iubirea 

postului: 

Umbra nopţii se'ntindea 
Paste munţi se răspândea 
Si prin văi ses adîncea, 
Cîna ds-o-dată sa ivea, 
Sus pa munte străluceu 
Tintă mică Ga lumină 
Ce craştoea msreu şi lină, 

-Pîn sa făcea lună plină, 
Iună plină şi vsiocasă 
Ca 0 frunte de mireasă! 
Ea pe deal mi se oprea, 
Si cu drag, de sus, privea 
Jos, în valea tăimită. 
Pe co prisp'acoperită, 
Două umbre adunats 
Si cu ârag îmbrățoşata 
Cara lung se gărutau 
Si cu gura se'mbățau 
Si lumea'ntreag'o uituu! 
Rar cât luna le vedea, 
De foc dulce s'aprindea 
Si la stele semn făcea 
Steiele viu străluceau, 
Pe rînd toate se iveuu 
Si da sus voios BTi veau 
Cele umbre agunate. 
Cum sta dulce 'mbrăţoşate 
Și cu drag se sgărutau 
Si cu gura se'mbătau 
Și lumea'ntresg?'c uttuu?,, 

Vă atrag atenţiunea usupra expressi lui Aletanări 

“Lana plină şi voioasă ca o frunte de mireasă”
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Este iarăşi o comparațiune senină care arată concep 

țiuneu limpede pe care 0 avea postul despre viaţă 

Pe cînd alţi poeţi făceau din lună un fel de lumi 

nă sinistră, de morminte, Alexandricompară luminu 

lunei cu aureola care în închipuirea lui as degajă 

după o frunte de mireasă. 

Am urmărit pînă acum prin urmare concepţ iunea 

senină pe care a avut-o Alexanâri despre iubire 

în care el veds un sentiment nici că se poate mai 

înnălţător, un sentiment cure Gă udevărata fericire 

vieţței noastre. 

în descrierea naturei Alesanâri ne arată aceleaşi 

dispoziţiuni. E şt iut că într?un peisagiu or cine 

poate găsi mai mult sau mai puţin starsa lui sufle- 

toaacă; acelaş peisagiu poate fi descria de dife- 

rite persoans în aiferite moduri după dispoziţiunea 

suf lst ească a deserietorilori un peisagiu este ca 

să zice aşap ca unda mărei care reflectează şi cerul 

înstelat şi cerul acoperit cu nori; si bine Alexun- 

âri, tocmai pentru că era un suflet limpede, o min-
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te senină, el n'a prosctat asupru naturei idei tris- 

te sau predispoziţiuni de natura acelor. care le 

găsim la Eminescu sau alţi poeţi care au schimbat 

natura după cispoziţiunei lor sufleteşti. 

Să comparăn ctte-va pasagii din descrierile lui 

Alexunâri pentru ca să ns convingem iarăşi cum şi 

aici regăsim pe psetul nostru cu acelaş temperament 

Cu deosebire noaptea, ştiţi, e aceeu care poa- 

te inspiru gînduri întunecate; veţi găsi la Byron 

şi alţi poeţi, la Eminescu chiar, descrieri întu- 

necate de impresiuni pe care ni le produce noaptea 

Ei bine Alexanâri chiar noaptea o priveşte numai cu 

ochi senin, aşa precum 1'am văzut pînă acum. Este 

un peigagiu admirabil pe cars-2 reâă e1 în"legenda 

Rîndunicăi" de o noapte senină în care alţi poeţi 

ar fi văzut de sigur apari iuni sinistre, fantas- 

me de ale lui Bolintineanu: 

Visează luna?n ceruri!...sub visul cel de lună Flori, ape, cuiburi, inimi visează împreună. 
Nici 0 mişcare!'n frunze, şi nici 0 adiere Nu tulbura în treacăt a nopţei dulci mistere.
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Albina doarme-ascunsă în macul adormit ; 
Băt lanul pintre nuferi stă'n labă neclintit, 
Si raza argintie din stele deslipită 
Căzînd, săgeată lungă, prin umbra tăinuită 
Se duce de aprinde văpăi tremurăteare 
In albele şiraguri de rouă lucitoure. 

Vsdoţi, un tablou plin de viaţă şi senin în acelaş 

timp, bine redat, şi numai în cîte-va versuri. 

In pasteluri însă cu deosebire putm regăsi a- 

ceastă calitate a lui Alexanâri, apiicat însă de 

astă-dată la descrieri. "Lunca din Mircești" este 

iarăşi un tablou de o seninătate cum numai Alexan- 

ari ne-a dat-o în literaturu ncastră. Cităm cîte- 

va strofe în cars, pe lîngă peisagiul senin uşa 

cum le vedeţi ia post, găsim în acelaş timpînsufle- 

țirea, întregei naturi: vedem pe post convorbină cu 

stejarii; sau făcînd pe stejarul să vorbească cu 

florile: 

Bate vînt de primăvară şi pes muguri îi deschide; 
Vîntul bate, frunza creşte, şi voloasă lunca rîde. 
Sub verdeaţa drăgăluşă dispar crengile pe rînd 
Si sub crengile umbrouze mierla sare şuarind,
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O! minune, farmec dulce! 0, putere creatoare! 

In ori care zi pe lume ese câte-o nouă floare, 

Stun nou glas de armonie completsază imnul sfînt 

Ce se'nalţă cătra ceruri de pe vssslui pămînt . 

mot ce simte şi viează, feară pasere său plîntă 

In călduru primăverii naşte, saltă, sboară, cîntă 

Om. îşi îndreaptă pasul către desul stejăriş 

Unâe umbru cu lumina se alungă sub frunziş. 

E1 se duce după visuri; inima lui creşte plină 

De o sucră melodie, melancolică, divină, 

De co tainică vibrure, de-un avânt inspirător, 

Ce i aduc în pept suspinuri şi'n ochi lacrimi de 
amor . 

Bste timpul re'nvierii, aste timpul re'ncirei 

S'a sperării zimbitoare, s'a plăcerei, ş!'a iubirei. 

Paserea-şi găteşte cuibul, floarea mîndrele-i coiori 

Cîmpul via sa verdsuţă, lanul scumpele-i comori. 

Sus paingul ps un frasin, urzinăd pînza-i aiafanră, 
Cu-ul său fir de-argint subțire face o punts-aeriană, 
Ear în leagăn de mătase gangurul misterios 
Cu privighetoarsa dulce ss îngîn'afmonios. 

Jos ps la tulpini, la umbră, fluturii, flori sbu= 
| răt oare 

Se'ndrăgesc în părechere pe sîn alb de lăcrimioare, 
Si ca roiu de petre scumpe, gîndăceii smălţuiţi 
Strălucesc, vie comoară, pe sub erburi tăinuiţi. 

O pătrunzătoare şoaptă umple lunca, se ridică. 
Ascultaţi!.. Stejarul mare grăeşte cu earba mică, 
Vulturul cu ciocărlia, soarele cu albul nor, 
Rluturui cu plînta, rtul cu limpâdele isvor. 

Si stejarul: zics erbei: Mult e ie şi gi ă! : şti via şi gingaşă 
Pluturaşul zice flourei: Mult eşti mie drăgălaşă! 
Vulturui uimit aacuită cioc?rlia ciripina;
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Rîu, isvoare, nouri, raze se împreună iubind. 

luncă, luncă, rugă luncă! raiu frumos al ţărei mele, 
Mîndră'n soare, dulce'n umbră, tainică la foc de stels 
Ca grădinele Armidei ai un farmec răpitor 
Si Siretul te încinge cu-al său braţ desmierdător! 

An putea tot aşa cita "Concertul în lungă" cred 

însă că e inutil căci e prea cunoscut, darunde îiu- 

răşi găsim la Alexandri acesaşi di spozițiune de a 

vedea natura numai sub culori vii. 

Chiar iarna pentru Alexandri este veselă; este o 

adevărată plăcere pentru poet să privească chiar 

viscolul afară, să audă lupii urlîna, lucru care 

de sigur pe alţi pceţi cu dispoziţiuni pesimiste 

i-ar fi făcutsă brodeze poezii întunecate. 

lacă cum descrie Alexanări gerul; îl personifică 

în acelaş timp dar nu ni-l descrie ca un personag iu 

furios; din contra parcă e un flăcău care glumeşte 

şi care cată să farmece lumeu cu stelele de zăpadă 

pe care le pune pe ferestrs: 

Gsrul vine de la munte, la fereastră se opreşte 

Si, privind la focul ves88l care'n sobe străluceşte, 

E1 depune flori de sarnă pe cristalul îngheşat, 

Crini şi roze. de zăpadă ce cu drug 1s-a sărutat
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_TMerul face cu-0 suflare pod de gheaţă între maluri, 
Pune streşine lor cassi o ghirlandă de cristaluri, 

“Rar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri 
_Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. 

Tot aşa Alexandri ne dă şi un tablou de iarnă, un 

tablou îngă cu conturile precise, tot aşa de pre- 

cise şi limpezi ca şi acelea pe care le-am văzut 

pînă acum. In "Mezul ernei“ iacă cum ne descrie un 

tablou acoperit de zăpadă: 

O! tablou măreţ, fantastic!.,. Mii de stele argintii 
In nemărginitul templu ard ca vescinice făclii. 
Munţii sînt a lui altare, coarii organe sonoare, 
Unde crivăţul-l pătrunde scoţîna ncta'ngrozitoare. 

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas; 
Nici un sbor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas; 
Dar ce văd?.. îm raza lunei o faatasmă se arată... 
E un lup ce se alungă după prada-i spăimîntată!... 

Să nu ne mirăm dară dacă Alexanâri adresează 

soarslui un f9] de imn, dacă vede în soare cel mai 

mare bins-făcător 41 nostru şi consideră lumini ca 

a douu fericire pe lîngă iubireu. Ilucă ce ne spune 

e]. în poezia “Imn către Soare": 

O! scare fără umbră, 6! spiendias isvor S E E. : î yd i y - . i Da viaţă, de rodir6, de cînt şi d6 credinţă 
Pro tine aa afirmă inte Dat cane, , „fe Be ai irma inalta Providenţă, 

„iama pletat direur corescului Aer 
pr
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Tu geniului falnic ai aripi şi cununi, 
Tu omului ce moare însufli aa de zile, 
Tu dai un dulce farmec la flori şi la copile, 
Ce sînt a tale fiice, minune!'ntre minuni. 

A tale zori sînt dalbe, măreț ai tău apus. 
Păşind cu maiestate în caleu-ţi ideală, 
Pormezi o luminoasă arcadă triumfală, 
Prin care omenirea zăreşte Domnul sus. 

Din toţi nenornciţii, cel mai nenorccit 
E orbui, ce nu vede sublima ta splendoare, 
Din toţi oelmai cu parte şi cel mai fericit 
E vulturul, ce poate să te aţinte, = o! soare, 

Eu, mic atom, în lume pierdut, neînsemnat, 
Te port în al meu suflet cu'ntreaga ta mărire, 
Căci vecinic ss'nalţă spre tine!'n strălucire, 
Ca razele-ţi la cuibul de unde au plecat. 

In tine cred o! soare, de tine-mi este dor, 
Prin tine cunoscut -am Wăpaiele iubirii; 
Cu tine-am fost tovarăş pe calea fericirii; 
In tins-am sorbit viaţa, în tine vreau să mor! 

Vi-aduceţi aminte de cesa ce spunea un biograf al 

lui Goethe, că cele din urmă cuvinte ale postului 

german ar fi fost : "lumină, lumină!"; ei bine A- 

lexanăâri ne apare tot aşa de setos de lumină; şi ad= 

mirator tot aşu de putsrnic al soarelui după cum 

fusese şi poetul senin, climpeun, Goethe. 

Ne rămîne să urmărim pe Alexandri tot din acest
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punct ds vedere în alte cîte-va scrieri ale lui; 

anume în poeziile în care e mai puţin paraonal; 

“În care nu ne maidescrie viaţa lui, în care se in- 

teresează de soarta altora şi în special de soarta 

poporului nostru. Ei bine Alexanări şi aici e tot 

aşa de senin; tot aşa de optimist în felul 1vi după 

cum l'am văzut în asacrierea sentimentului iubirei 

cu şi în descrierea de peisagii. E1 nu putea ză-şi 

închipuiască ps poporul român înfrîrt pentru tot= 

deauna; nu putea să creadă că O esemenea naţiune, 

care u existat în timpuri atît de grele, ar putea 

într'un moment să dispară sub căi cfiul unui cotro= 

pitor străin. In poezia "Sentinela romînă" este 

tocmai o strofă caracteristică în această privinţă 

unde Alexandri exprimă , iarăşi cu acesaşi senină- 

tate pe care o cuncaştem, sentimentele lui patr id 
tice: 

„= “Eu să per? eu?,., nici o dată! Vie-o lume încruntată, 
Vie valuri mari de foc... 

Nici că p'or clintţi din loc.
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Tot ce-i verde s'a usca, 
Rîurile vor seca, 
Si pustiul tot mersu 
S'a 1ăţi'mprsjurul meu, 
Dar su vecinic în picicara 
Printre valuri arzătoare 
Voiu iupta, 2upta=voiu toarta 
Părta fi atins de moarte, 
Căci Romîn sînt în putere, 
Si Romînu!'n vsci nu pare! 

IMărgăritărele | 

Tot aşa Alexanâri în poezia “ânul 1855", îşi expri- 

mă încrederea lui în soarta Romînului şi în impo- 

sibilitatea ca un asemenea popor să dispară: 

Căci Romînul e întocmai precum stîncile măreţe, 
Care'n valurile mărei furtunate şi semeţe, 

Neclintite?n veci rămîn. 

Si ceea ce face pe Alexandri să creadă în pere 

sistenţa ucestui element romînesc, este iarăşi o 

concepţiune senină pe cure o are ei uespre soarta 

tutulor pcpoarelor şi deapre viaţa în general; con= 

cepțiunea că areptutea totdeauna trebue să învingă 

şi că nu se poate ca victimele să fie asuprite 

cînd ele sînt în adevăr cele care au dreptate. 

Iacă cum în "Răpirea Bucovinei“, poezi. patrio=
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tică, Alexanari arată că chiar dacă pent ru momsnt 

'Romînii ar ajunge să fise asupriţi, aceasta nu poate 

să dureze pentru că dreptatea ese în cele din urmă 

ia lumină şi un popor curagi0s8 şi drept nu poats. 

să fie subjugat: | 

latoriu înscrie tot ce-au văzut şi vede. 

Ra zice: Romînie, în ceruri te încrede, 

Căci lacrimele calda de-un neam întreg vărsate 

Rodesc jos Dreptui sacru şi sus nalta Drept? 

legende, Răpirea Bucov înei. 

lacă, dlor, cum. din aceste pusagii, luate din în- 

treaga operă poetică a lui Alexandri „acolo unds cu 

deosebire putem constata calităţile personalităţei 

lui, ujungem să ne facem o idee generală ae ceea 

ce e talentul poetic al lui Alexandri. Cum am spus 

y iaţa pentru el este o sărbătoare, este un poen 

senin, un cîntec de fericire, | 

Vom vedea- că în unele privinţe a privit lucruri” 

ie şi ultfel ceea ce era natural într'un alt gen 

de activitats, cum eru teatrul. Cu toate acestei, 

de asupru tutulor ideilor pe care ls are Alexanări
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despre viaţă, despre lume , ste se eri jează această 

concepțiune care planează asupra întrsgei opere a 

postului nostru. 

lecţiunea viitoare vom avea de explicat tocmai 

modul cum Alexandri a ajuns la o asemenea concep- 

țiune; vom avea în acelaş timp ds constatat şk al- 

te tendinţe la poetul nostru precim şi alte ches- 

tiuni mai de detaliu privitoare la activitatea lui. 

LECTIA XVII 
—._..._..n. n mam. m.m ma 

Dior, am arătat 1scţiunea precedentă care e no= 

ta dominantă în opara lui Vasil e Alexandri, cârs 

e spiritul general care circulează în ea, Am văzut 

că Alexanâri ne apars ca un spirit senin, ca un om 

care a luat viaţa cu tot farmecul ei; în sfîrşit 

am văzut că Alexanâri ni se înfăţişează ca un post 

cîntăreţ a1 fericirei. Me rămîne astă-zi să oxpli- 

că această caracteristică a operei postului nostru 

să o explicăm numai în parte şi numai cu un mij loc 

anume cu însăşi viaţa scriitorului. înnainte însă
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de a trece la acsastă chestiune, voim să amintim 

una de o ordine mai generulă. 

Stiţi care sînt teoriile eare circulează astă-zi 

asupra modului cum trebue studiată o operă arti s- 

tică; asupra legăturei pe care trebue să o stabilia 

între o operă artistică şi producătorul ei: unii 

spun că toată firea artistului şi toată opera, ca 

pr odus al ei, poate să Pie explicată prin influin- 

ta mediului ; alţii din contra dau mai multă at en- 

ţiune individului, personalităței artistului, şi 

toate calităţile şi “defectele cată să 1s esplice 

mmai prin propria ersoană a artistului. Prin vr= 

mare sînt două teorii cu totul cpuas: teoria mediu- 

lui şi teoria indiviaului cars cjrculează aată-zi 

“Cu toate acestau, între acaste două ssorii, este 

“una intermediară, admisă de către unii, şi care ni 

se pare csa mai apropiată ce adevăr. Thu mai revin 

agupru acestei chestiuni; am vorbit despre dânsa 

cît mi-a.pernis timpul în lecţiunea de daschidere 

de la 1898.



- 515 - 

Apiicână aceste observaţiuni la Vasile Alezanări 

ne rămîne să facem observațiunea următoare: s'a spus 

că Vasile Aiazanari, dacă a cîntat fericirea, a- 

ceasta se dutorașşte faptului că el a fost în adevăr 

un om fericit; că a dus o viaţă liniştită la Mir- 

ceşti unde a compus csâ mai mare parte din poezii- 

le lui şi în special din pastela. Prin urmare a- 

ceasta. ar fi singura explicaţiune, singurul mij- 

loc, după unit, care ar înlesni înţelegerea cali- 

tăţei principale «a operei lui Vasile Alexanări. Pen- 

tru că a fost fericit, pentru că n'a avut să lupte 

cu necazurile vieţai, n'a putut decît să dea 0 :ope- 

ră ca csa analizată lecţiunea precedentă. 0 asema- 

nea explicaţiuna coprinde 0 parte de adevăr numai « 

Ar fi foarte simplu cu un asemenea mijloc ăe a 8x- 

pilicu opera lui Vasile Alexanări ; numai că nu ur 

mează numai de cît că dacă cine-va a dus o viaţă 

linigtită şi n'a avut să lupte cu mizeriile vieţe: 

are mintea şi inima senină; n'am avsa 8pre piluaă
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decît să cităm pe lord Byron. Nu se poate om mai 

privi legiat de soartă: bogat în toată puterea cu- 

vîntucui , putea să-şi satisfacă toate capirciile, 

să călătorească în toată lumea, precum a călătorit 

şi cu toate acestea cunoaştem care e nota dominan- 

tă în toată poezia lui Byron: este tristeţea, ma- 

lancolia; prin urmare tocmai culitatea contrară 

vieţei pe care a dus-o 61, după unele aparenţe . 

Prin urmare dacă ar fi să judecăm astfel n'amex- 

plica decît puţine din opera lui Vasile Alexunări. 

Trebue deci să mergem mui departe, să examinăm lu- 

crurile mai de aproape să întroducem în discuţiune 

şi alţi termeni pentru ca să înţelegem şi să expli- 

căm opera lui Vasile Alexandri. Vom vedeu că Alee 

xanâri, încă de copil, ni se înfăţişează nouă cu u- 

nels din calităţile pe care le « păstrat în tot 

timpul vieţei. Deci nunumai mediul este acelu cure 

„ms explica lu Alexundri, calităţile operei sule. 

fsta Japun, - „. | - Bsts totdeauna, la un artist cu şi la or ce om,
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ceva înăscut care se transmite prin naşterea şi - 

ds multe ori faptul acesta este mai interesant de 

studiat: cum a fost un artist cîna  eru copil, In 

biografii, în gsnerail, lirseşte un asemenou element 

şi cu toate acestea ar fi fourte intțaresant de stu- 

diat artistul într'c epocă când mediul n'are o 

influinţă covîrşitcare, cînd copilul arată calită- 

ile şi a ispeziţiunile transmise prin moştenire etc 

frgbue prin urmare să luăm în consideraţie acest 

fapt în explicaţiuneu operei lui Vasile Alexundri 

de aceea trebue să urmărim viaţa lui mai de aproa- 

pe, atît cît putem să o reconstituim după proprii- 

le mărturisiri ale poetului şi după studiile ultora, 

Alexanâri, ne spune singur în manuscrisul 882 

de lu Academie, care coprirnide cîte-va suvenire pe 

care. le u redactat la 1865, suvenire neterminate 

însă, Alexanari s'a născut 18 Băcău în anul 1821 

luna Iulie. Anul î1 putem considera ca exact; data 

este admisă de unii a fi 21 lulie, mărturisesc că
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n'im putut-o controia şi că am oare-care îndoială 

asupra si. [n or ce caz Iulie 21821 este cata cartă 

a nuşterei poetului nostru pentru că singur a măr-, 

turisit acsasta,. 

S*'a născut dintr*'o fumllia care erau ae orig ine 

ituliană, atît după ma mă cît şi după tată. După 

tată, Alexanâri era originar din Veneţia. Iacă cin 

spune dînsul lucrul acasta în manuscrisul 822: 

"Familia meu este originară din Veneţiu, în tim= 
pul cînd această republică sru strălucită. Stră- 
bunul meu, om cu inima îndrăsneaţă şi cu spiri- 
tul cavulereac, vani în Moldova şi puse a lui 
spadă în ssrviciul țărei, se căsători cu o ro- mâncă şi deveni obîrgia familii Alexandri." 

In udevăr, numele "Aloxunari” apars în nordul 

Italiei în special, şi cât-va t imp an palat ain Ve- 

neţia a purtat acest nume... 

Prin urmare nu mai încape îndoială că familia lui 

după tută, era originară din Veneţia, 

De origine italiană era şi după mamă, numele de 
familiei al mamei lui Alexarâri fiinâ *Cozzoni”. 

Este interesant de relevat punctul acesta în biogra-
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fiu poetului nostru; mi se pare că în toată cperu 

lui Alexanâri este ceva care reaminteşte origina 

lui italiană; cu deosebire gingăşia;, delicateţu 

pe care o găsim lu el mi-aminteşte mult spiritul 

din literatura italienească. Trebue să mărturisesc, 

cu toate că nu este tocmai în favoarea Lliteraturei 

noastre ; că o calitate rară la noi este gingăşia. 

E rar de găsit, ca limbă, ca idei, un scriitor mai 

gingaş: sînt, dar sînt foarte puţini, sînt apari- 

țiuni cît 28 poate de izolate; pe cînâ ia scriito- 

rii din Italia, gingăşia, delicateţu, a ajuns la 

rafire riile pe care le găsim deja în secolul al 

XVI şi XVII. Bi bine, ia Alexanâri, se pare că sți- 

ritul aceasta fin, nobil, italienasc, reapare în 

opera lui şi oare cun, faţă de alţii, face 0 escap- 

ţiune. Aşa Alexanâri , cu toate că este în multe 

privinţe, românesc, cum spus cu multă drețtate, 

căci şi-a asi mi lat 1a perfecţiune spiritul neumu= 

lui nostru; cu toate acestea, din alt punot de ve= 

6?
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dere, mi se pare că are un fond mai puţin oriental 

şi mai mult occidental, şi în special italienesc. 

Alexanări mărtuti seşte că catoreşte multe calităţi 

părinţilor lui: 

"Părintele meu, vornicul Vasili Alecsandri, On 

de o mare înţelepciune, de o probitate rară şi 

înzestrat cu simţiri generoase, au ştiut aş 

crea singur co avere însemnată şi o poziţiune 
înalţă în patria sa" 

Suvenire, manuscrisul 822 Acad 

Despre mana lui spune: 

"Maica mea , suflet robil şi îngeresc" 

Cu deosebirs pentru mama lui a păstrat tot timpul 

un adînc respect pe care 1'a exprimat în cîte-va 

poezii, recunoscînă în acelaş timp calițăţile fine. 

delicate pe cara îi le dutoreşte. 

Csa d'întfi învăţătură Alexunâri a luat-o de 1: 

părinte Gherman, un amic al casei, care ne este cu. 

noscut În literatură prin faptul că a păstrat ma- 

nuscrisul lui Sincsiu tipărit în urmă . 

În curând însă părinţii se îngrijesc de educaţiu 

neă mai serioasă a copilului lor şi-l plusează în
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pensionul francezului Victor Guenim, un fest mi- 

litar. 

Si ce astă dută trebue să ascultăm pe Alexanâri 

ventru că faca mărturisiri preţioase pentru înţe- 

legerea opsrei lui dîndu-ne indicaţiuni asupra tem- 

psrumentului lui şi a dispoziţiunilor pe care 1e. 

„arăta încă din caa mai fragedă copilărie: 

In timpul cât an petrecut la ei, cea mai mare 
plăcers a msa, cînă suanu crele de recrears, o 

găssum în privirea dealurilor înverzite a So- 
coiăi. Vederea orizonului. îmi însufia dorinţi 
de sburare. Sosirea rândunslelor, trecerea ctd- 

aurilor de cocoare pe albastrul csriului, îmi 
produceau un neast împăr sufletesc ce intriga 

foarte mult ps bravul aoldat ai lui Napoleon. 

În vara anuiui 1834... . 

|să remarcăm că poetul nostru n'avea atunci decât 

15 ani| 

în vara anului 1834, Dl. Cuenim dusese şcolerii 

săi cu să petreacă vacanciile pe malul Prutu- 

lui, Satul în care ne găsean era despărţit de 

acest rîu printr'o mică pădure de copaci groşi 

şi rari. Imi plăcea a mă rătăci la umbra lor, 

căci îmi înbhipuiam că eram într'o insulă săl- 

putecă ca Robinson Cruscs." . 
ÎManusorisul 822| 

In purteu din urmă vedeţi că se amestecă puţină



- 522 - | 
influinţă literară; Alexaniri mărturiseşte că sub 

influinţa cărţei “Robinson Crusos" admira peisagiul 

cam modest de sigur, pe care-l vedea ps malul Pru- 

tului; dar în partea întîi a pasug iului citat, ve- 

dem pe Alexandri, deja la vîrsta de 15 ani, admi- 

rînd natura, simțindu-se fericit cînd vedea cîrdu- 

rile de cccoare şi rîndunelele sburînd de asupra 

Mai a Vedem prin urmare de atunei chiar nota pe câr 

o vom găsi în opera iuti, înspecial în "Pasteluri". 

Si să nu se zică că numai petrecerea Iu i la Mir- 

ceşti 1'a făcut să ne dea acele migunat e descrieri 

nu pstrecerea ia Mircaşti n'a făcut decât a complec 

tat unsle impresiuni să sut i sfacă dorinţa pe care 

0 vedem exprimată 1& el încă uecîna era tînăr 

copil. Si lucrul acesta pe care ni-l mărturiseşte 

Alexanâri în pasagiul citat, A regăsim în tot t im- 

pul vieţsi lui. Am constatat ucsasta deja , în par- 
te, cînd am studiat Pastelurile. Este însă iarăşi 

interesant în această privinţă de aprop.ut pasagiul
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citat de un pasagiu dintr'o comunicare u iilui Ben- 

gescu, publicat în cartea su “"Suvenire din cariera 

mea", unde găsim informaţiuni preţioase pentru stu- 

diul activităţei lui Alexanari: 

"Ceu mai mare plăcere a lui erau de a rămîne 

zile întregi cufundat şi ca pardut în contempla- 
reu unui nor ce se ridica pe brizont, unui şir 

ae rînduneis sau de cocostirci care-şi luau 
sborul spre plaiuri depărtate; chiar a fumului 

unei țigarete care se răspîndea în spirule ca- 

pricioase pînă în tavanul cabinetului său de 

lucru din Miresşti."” 

În afură de iubirea ce natură, în pasugiul aces 

ta mai găsim un fapt interesant din viaţa poetului 

nostru: anume nostalgia lui, dorul lui neastîmpă= 

rut de uşi lua sborul şi 4 se îndrepta spre ţâr- 

mari străine. Bi bine în poezie găsim acelaş lucru 

care $n fonă ne duce tot acolo: la constatarea pe 

cure um făcut-o unume că Alexandri era un mare iubi- 

tor de viaţă cîmpenească, de peisagii frumoase, lu- 

că cum îşi exprimă, în poezie de astă dată, dorul 

lui pentru ţările depărtate : 

Pe senin călătoreşte 

Un nor tainic plutitor.
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AL meu suflet ce jăleşte 

După ei se înalţă'n sbor! 

Norul trece şi dispare 

in afunâul cerutui. . | 

Ah! de merge el spre mar , 

Duce-m'aşi pe-arip& lui! 

Duce-m'aş la celă malur i 

Ce oglindă fruntea lor 

In poaticeie vâluri 

A frumosului Bosfor. 

Si ce-acoloi!n depărturs 

Pe un vînt primăvărsl, 

Să ating cu-o sărutare 

Mările din Archipel. 

Duce-m'aş încă'nainte 

Pa cel plaiu încântător, 

Unde sourele-i ferbinte 

Ca ferbintele amor. 

Lu Veneţia mult iubită, 

Raiu ferice, neuitat, 

Unde gondola cernită 

Pe adoarme legânat. 

Duce-mt'aş fără 'ncetare 

Ca vulturul să pătrund 

Psste-a ochilor hotare 

Orizontul fără fund. 

să văd stingerea de s0ar6e 

în aâîncul Ocean, 

S'a lui coamă arzătoare 

Răsărind că un vulcan.
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Să văd stelele voiocase 
Inflorină cerul senin, 
Si cu raze argintoase 
Desmerdîna a mărei sîn 

Să văa luna resărită 

In a nopţii aer cald 
Ca o floare aurită 
Intr*'o cupă de smarald... 

țDor de mare” Mărgărităre le | 

Acest pusugiu, care termină cu o comparuţiune 

frumoasă , ne descoperă aceeaşi calitute pe cure am 

constatat-o la Alsxunari din citaţia făcută din + 

manuserisăl 822 ce 1a Academie. | 

In pensionul Victor Cuenim, Alexandri nu petae- 

ce mult. Intr'o zi părinţii lui hotăresc să-l tri- 

meaţă ia Paris. Ers în 1834. Bătrînul vornic V.A- 

lexanari, voiu să dea fiului său o educaţiune cars 

îi se părea cea mai avantagiousă şi în acelaş timp 

cea mai potrivită pentru planul ce şi-l făcuse, 

aceasta sub influinţa unei pers0an8 străine. B5- 

grec 
trînul Alexandri cunoscuse pe Purnaraki , un 

venit în Lagi, după ce fusese cît-va timp secretarul
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ui Corais. Corais, fiţi, a fost un scriitor gre- 

cest în timpul revoluţiunei şi avea oare-cari rs- 

laţiuni în tara Romînească. Secretarul său, după ce 

Corais muri, a trecut lu laşi şi ac 910 sta alipit 

pe lîngă casa vornicului Vasile Alecsanari. Fur- 

naraki a influinşat pe bătrînu 1 Alexanari să dee. 

aceeaşi educaţiune ccpilului său cu cea pe care o 

avusese Corais; bătrînul vornie a rămas încântat 

“de acest plan şi vedea deja pe fiul sâu tot aşa de 

celebru ca Qorais. Grecul însă începuse cariera în 

calitate de medic, studiind la Montpelier. Firnaraki 

face ca bătrânul Alexanâri să trimeată pe fiul său 

în Francia pentru a studia medicina . Cu acest scop 

pleucă în adevăr Alexanari la 1834, împreună cu 

Alexandru I. Cuza, care mai tîrziu avea să fie Damn 

şi cu alţi doi romîni: cu Docan şi cu pictorul Negu- 

lici. Alexandri e aşezat în casa unui om de litere. 

Amintim detaliul acesta pentru că iarăşi ne poate 

fuces să înţelegem mai bine o parte din mersul pe
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care 1'a luat activitatea lui Alexandri de la un 

timp. La început tînărul mo lâovean urmă cît-va 

timp medicina, se desgustă însă de ea pentru că 

nu era potrivită temperamentului lui de post. Si 

aici iarăşi vedem pe Alexandri aşa cum î1 cunoaş- 

tem. Alexanâri ne putea să studieze medicina; ne 

mărturiseşte că sălile de disecţiune îl desgustau 

era revoltat să vadă pe cm în asemenea stare , nu 

putea să vadă pe om decît fericit, totdeauna sănă- 

tos iar nu întins şi mutilat pe masa uni săli de 

disecţiune. Scrie deci a casă că nu-i convenia me- 

dicina. Bine înţeles că tatăl lui se îndoia întru- 

_ett-va de acest despgust şi nu-l voia să-l creadă 

şi în cele din urmă pleacă singur ia Paris. Tînă- 

rul Alexandri atunci ca să dovedească tatălui său 

că nu poate să urmeze această carieră ,duce pe tatăl 

său, cînd vine 1a Paris, în sala de disecţiune. Ne 

putem lesne închipui ce figură o fi făcut bătrtnul 

moldoveun întrînd într'o asemenea sală, şi cum că-
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pătînd acelaş desgust pe care-1 avea înnainte fiul 

său, i-a dat dreptate, lăsându-l să-și aleagă o 

altă carieră. Astfel a părăsit Alexunari cariera 

medicală pentru că era în deplină opoziţie cu “en 

peramentu]l lui de poet. 

Am spus că din această trăsătură putem iurăşi 

cunoaşte pe Alexiunuiri ; în udevăr nunumai după ce- 

sa ca places cui-va putem califica spiritul lui dur 

_şi după ceea cs-i displace. Pentru aceasta mi se 

pare că un exemplu d e aceeaşi natură aproape, ne 

poate convinge de acest lucru. Exemplul e luat 

iarăşi din activitatea unui scriitor cure, precum 

veţi vedea, prezintă multe puncte de asemănare cu 

AMlexanări, anume lamartine. Lamartine, în prefața 

primei meditaţiwni, faca un fel de profesiune de 

credinţă „asupra modului cum înţelege poezia; ară- 

tîna în special gustul său literar, ce i-u plăcut 

şi ce i-a displăcut. Ei bine, sate interesantă a= 

csastă mărturisire cure ne arată fourte bine carac-
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terul Ii lamart ine după cum faptul pa care l'am 

amint ît din viaţa lui Alexandri ne arată iarăşi 

temeprament ul scriitorului moldovean. Lamartine 

spune spre exemplu că nu i-a plăcut nici o dată 

menajeriile lui Iafontains, că ra putut suferi 

nici o dată genul scrierilor lui şi aă o justiti - 

care acestui desgust al lui pentru fubule şi în 

special pentru fubuiela lui Iafontuine. Ilacă cum 

se exprime si: 

" Moutea ces histoires d'animaux qui parlent ; 

font des 1lecons, 8e moguent les uns des aut res 

qui sont sg oistes, railleurs, âvares, sans 

pitic, plus mâchants qua nous, me soulevaient 

la COUT. os... ... 

les cigales, 1s8 ecorbeaux st les renards, toute 

2 

cette mânagerie m'âcosurerent; 3"'6tais n6 s6rieux- 

„st tenârâ. so...“ 

lacă cum Iamart ine mărturiseşte că nu se po- 

triveşte cu sentimentele lui genul lui Lafonta îne 

pentru că era cu desăvîrşire opus lui. E1 era iu- 

bitor de iucruri fine, delicate, de o Limbă subtilă 

âs un stil rafinat şi cînd s'a văzut înaintea mena 

geriei lui 1afontaine şi cînd a ascultat limba- 

giul animalelor puse în scenă de fabulist, i-a
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displăcut profuna acest gen. 

Vedeţi prin urmare că seste o mărturi sire tot a3a 

de interesantă şi într'un caz şi într? altul pentru 
a cunoaste bine temperambatul lui Alexanari pe de 

o partă şi a1 lui Lamartine pa ds altă parte. 

In Parosg, după cs Alexandri se desgustă de me- 
dicină, voeşte să-şi ia altă carieră, Tată1 lui îl 
îndeamnă să urmeze dreptul; urmează areptul cît-va 
timp dâr se desgustă repeae: nu-i plăcea vorba nmul- 
tăşi poate că credea că se face îmbrăţisînd carie- 
ra avocăţească, un fel de apărât or a1 nedreptăţei. 
Tînărul molă ovsan începuse s« îngriji pe tatăl său 
medicina nu, areptul nu; atunci podurile şi şosele 
cu toate că uvea Şi pentru inginerie acelaş dis- 
preţ ca Şi pentru şcoala militară, Alexanari se 
decide pentru podurile şi şosele. Era poate mai re- 
barbativă această carieră pentru e1 decât dreptul 
şi poate chiar ascît medicina. Munceşte , urmează 
cursuri de matematică cît -va timp, arată oare-care
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silinţă: profesorii lui sînt încîntaţi de progrs- 

ga 16 tîrărului” moldovean; credeau chiar ca de exa- 

msn să briâdieze prin elevul lor, dar în ziua exame- 

mului a dat fiasco; căci a căzut la examenul gensră.. 

pentru aamitersa în Boacle politechnique, probabile 

Atunci  Alexanâri se hotăreşte să nu mai facă nimic 

comunică acest plan curugics, eroic, lui Proth|7i 

în casa căruia se afia. Proth deju remarcase la tî- 

rărul moldovean multe aptitudini literare şi fran- 

cszul nostru n'ăâ rămas Ge loc ceziluzionat de ns-. 

succesul lui Alexandri din contra, l'a sfătuit să 

nu se descurajeze şi să-şi îndrepte activitatea 

în cotro în îndemna cispoziţiunile lui şi în spe- 

cial să se ocupe cu literatura. Singur îi înlesneş- 

te să citească toate coperile lui Chateuubriant, La- 

martine ste şi Alexanâri în adevăr se dedă cu desă- 

vîrşire literuturei pent u că vedeu întrucît-va o 

carisră, cu utît mai mult cu cît tatăl său nu era 

fără o oare-car? avere. Alexundri prin urmare re : 

anunţă cu desăvârşire la or ce plan mai serioa de
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viitor şi părăseşte Parisul, după 5 ani, la 1839 

entuziasmat de poezia franceză cunoscâna pe de a- 

supra mults versuri eare circulau pe atunci ale po- 

oţilor romantici, şi ale lui Iamartine în spscial, 

Inainte de a întru în tară se hotăreşte să facă o 

călătorie în Italia ca un complement a1 celei din 

Franţa. Pleacă cu prietenul său Costache Hapgri, ps 

trece la Florenţa, la Veneţia şi publică acolo 0 mu- 

velă pe care avea să o publice un an mai tîrziu, 

la 1840 în"bBacia Literară. 

Voiajul lui Alezanări în Italia este iarăși un 

punct capital din înţelegerea operei lui. Ham pu- 

tea explicape Alezanâri în multe puncte dacă nu 

am cunoaşte călătoria lui în Italia şi cu deosebire 
în Veneţia. Delicateţu pe care am văzut-o la Ale- 

xanâri, Gupă azeea cultul deosebit pe care-l are 

e). în poeziile 2ui erotice pentru femse, sînt re- 
mini şcsnţs.din voiajul lui în Italia. 

In [talia totdeuuna atît poeţii cât şi pictorii 
au ideulizut femeia. Dacă am compara, de exemplu
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literatura şi pictura italiană cu literatura. şi 

pictura unei ţări cua e Germania spre pi1dă, vom 

vedea totdeauna că din punctul de vedere al cultu- 

lui pentru femeie, al idealizărei ei, Italienii 

sînt cei d'întti. S'a zis cu drept cuv înt că tta- 

lia este ţara adragistei şi e natural să fie sșa: 0 

ţară cu peisagii aşa frumoase este un decor foar- 

te potrivit pentru inspiraţiuni poetice; decorul 

este de multe ori ceea ee aă farmecul aeosebit seni- 

timentului iubirei exprimat la poeţi şi pentru ca 

să cunoaştem de multe ori ideeu pe care şi=c fuce 

poetul despre iubire, este necesar de multe ori 

să examinăm decorul de cara înconjoură el acest 

sent imant . | 

Alexandri aste tocmui unul din aceia cari dau 

un daeor strălucit iubireipentru că el a înţeles 

cultul pentru £ omee în tocmai ca italienii. 

E greu să găsim în alte litaraturi 0 efuziune de 

sentiment erctie “atît de pronunţat câ la Petrarea
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de exemplu; tot aşa Beutr iesea di Dante, n'a putut 

să fie cîntată deett în Italia. Deci nume ca Laura, 

 Beutrice, arată foarte bine cultul ps care Itulie- 

nii î'au avut t ot deauna pentru femeie, _ 

Aşa dar, Alexandri, călătorind în Italia, a Post 

viu impresionat ae pei sagiiie de acole şi în ace 1a3 

t imp a luat Italia de eee mai multe ori ea decor 

pentru exprimarea sentimentului iubirei. Cînd se 

întoarce în ţară la 1840, ne aduce tocmai o probă 

de această influinţă pe. eare a avut-o asupra lui ea 

post petrecerea lui în italia: "Buchetiera “din P1o- 

renţa" este o nuvelă în care tînărul seriitor, eare 

nu debutase ppnă atunei, ne araţă de la început 

ehiar toată eoneepţiunsalui despre iubire ecua o vo 

întîini mai tîrziu; bine înţeles că face aceasta eu 
o formă mai puţin aleasă , e an st îngaee, căei era 
un începător seriitorul nostru, dar ea idee găsia 
bine influinqaitalienească în această primă conpu- 

nere a postului, 

Alexanâri nu se pune în scenă în "Buchetieru din
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Plorenţa” ne vorbeşte însă despre un pictor,, prie- 

ten al lui, dar Adexanâri atribue acestui prieten 

sent imente pe care îs descrie cu utîta patimă şi 

căladură, încât trebue să le fi resimţit pentru ca 

să 1e pouţă dascrie aşa cum le face, Prin urmarâ 

ia Alexandri petrecerea în Italia este foarte im- 

portantă din acest punct de veders. Cîna vom studia 

 infiuinţa străină la Alexanâri , vom vedea că 0 ass- 

menea infiuinţă a venit şi pe cale literară, dâr 

mai indirect, mai depărtat : Lamart ine , de exemp1u, 

a fost unul din aceia cari au fost influinţaţi în 

muit e privinţe de Petrarca În ceea cs priveşte 

sentimentul iubirei; dacă Lamart ine a cîntat=o cu 

atîta călaură., o autoreşte în mare parte şi scri- 

itorului italian; ei bine Alezanari , fiina inf duin- 

ţat da Lamart ine , 8 primit prin aceasta chiar o 

înrăurire inairectă, pe altă cale de astă-daţă, din 

partea literaturei italieneşti. 

Inţors în ară Alezanari oste fericit, pentru că
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tocmai ceea ce visasa si în Itulia se împlineşte: £ 

găseşte | o persoană pe care sa o iubească, pe fata 

lui Coatuche 1 Hegri : Ziena Negri. 2 avem t oomai, 

3 
multe amănunt e asupra acssatai persoane cîntată de 

Alexanari în nenumărate poezii cs "Steluţa, 8 Marte 

ste dar cu toate acestea se vede că Alexunări a 

fost fourte în cîntat de aceea care i-a oşit în 

cale. A avut un sf îrgat trist Elena tegri şi aceas- 

ta a mărit îatructt-va auroia poetică cu care a 

înc onjurat -e Alexanâri; a murit în urma unui acci= 

dent şi a fost Înmormintată departe de ţara sa la 

Pera la 1847, Chiar după moartau-i Alexanari a 

cîntat - o de multe ori şi: amintirea si, cum am Spus, 

iscţiungu precedentă , a rămas adînc înt ipărită 

în suflatui poetului . | Ii | 

În ţară cît petrece Alexanări se ocupă de Hte- 

ratură. Am văzut că la 1840 ne :dă "Buohet ierta! din 

Fiorenţat publicată în "Dacia Literar“. Cu alţi 

moldoveni ar na inclinaţiune literară, pub iică la
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1844 "Pr opăgirea” , care însă are o scurtă durată. 

Sa amestecă şi ei în luptele politice, în nișcaroa | 

de la 1848 şi e silit să părăssască ţara. Potreca 

a Paris, se întoarce însă curînd în ţară, char 

în anul următ or în Decembra 1849. Alexanari în tim 

pul acesta şi chiar mai tîrziu a ocuput unele fune- 

iuni şi 1 stau ucordut unele titluri, Est e lerăşi 

ds nstat, pentru cunoaşterea temperamentului lui ș 

şi modul curm înţelegea viaţa şi cu cîtă uşurinţă 

uita unela Juerur i, Este interesant să cit in în . 

această privinţă mărturizirile pe care le-a lăsat 

el iui Ubicini într*o' epistolă care este vi fel de 

autobiografia. Tacă ce seria lui Ubicini la 1057 

asupra anor titiări cari i se încredinţase; ii 

"Avant la nomiration de St curâza au trâne as 
Moldavis j'stais commisse, B0us. St ourdza je de= 

vins sputur et sous Ghica postelnit. A quala 

titres cei correspona- il? de n?ten sais rien", 

a Bengescu ; 214 

i Să îsi 

Prin urmare singur nu gta ce titiuri a avut şi 
» 

cari au fost Sno sapiie' cure i stau dut de Sturdza



şi urmașii ai. PB aut ui etataa Ba, 

Alexanări “aie ors 1ă 1889 îh: ţără îşi continuăi .... 

anul din pianariie di literare ocupîndu-s6 în: spe: 

ciai de col acţiunea Ji de Bulade. Vom reveni: asu-., 

pra acestora stnă vom studia infiuinţa populară. : 

la poetul nostru în balăas le - ps “care 1e a cules: în - 

diferite călători pe cara le a făcut în: munţi între: 

1842-44; La 1558 1 întâlnim la Partie plănuind:. 3: 

scouterea unsi naviste "Romina literară? dar. naegi 

poate, aduce planul ia: încsplinire pentru că. nui: 

se aă autor izaţiuiea de a tipări revista Fiind s0c0- 

tit ca resvrătit. Revista ”Romtnia Hiterară* nu. 

apare dsctt 18 1855. Ii 

Lu 1853 din Paris Jexanâri se duce în Spania un- 

de a călăt orit maât ; merge pînă în Africa, vede: 

Marocul, descriinâu-ns acesta călătorii. Se întbar- 

ce în țară 1a 1855 cîna bublică "România literară" 

continuă apoi călătoriile sale mergîna pînă în Sri- 

mez, merge din nou la Paris şi se întoarce în ţară
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ca să asiste lu evenimentele însemnate ale Unirei 
aa sei SS DIEu 

ste.. Domnitorul Cuza a fost acela care i-a dat 

multă: încredere: . SI. ia drept . tovarăş de muncă chiar. 

şi»1- trimite ca să expună - sit uaţiuneă ţărei Baro= 

pei. In Pranţu ars o. întrevedere cu Napoleon Tar 

şi descrie această întrevedere într'un manuscris 

al lui unde vedem acsaaşi fineţă, ace laş spirit, | 

rar. întrucât-va ia noi, diplomatic. i 

Alezandri prin. urmura. pînă. da, 1880 petrece ctoa | 

în țară cînd în atrăieătate. După ce „ia parte la i 

toate. evenimentele. însemnate din care s'a format Ro-' 

mînia de aată-zi, s8 retrage mai, mult Bau mai pasi 

din viaţa militantă, căci nu era mare iubitor de 

politică, şi -vom rsveni asupra acestui punct ctma 

vom studia activitatsa. lui Pe. terenul teatral. | 

Intra 1860-85 Alexandri petrece mai mult 1a Mir- 

ceşti compunând Pasteluri, „piese de teatru, scri 

ind-uneie. suvenire din călătoriile lui - Mai petre- 

ces cît-va timp şi înstrăinătate, ss auce la Paris |
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âar se întoarce în curîna în tărău Pînă la 1885 

aste pentrii Alexanădri e 'epocă de jinist6 Fâvorabilă” 

cam ii 

însă pentru activitatea jui literară, o ti 

| He oprim aici cu schițarea vieţei lut Alexandri - 

pentzu că pînă la 1860-70cuncaşterm toute e lemerita.- 

le din care şi-a luat naştere 6pora lui literară. 

Cînâ-vom studia restul activităţei Lui vom aminti: 

unele puncte din carieră după 1885 şi pînă la." 

moartea lui. a arsi 

Cîte-va fapte ne-au explicat prin urmare la Ală- 

xandri, caracterul opcrei lui Din ceea ce am văzit 

din biografia lui von căuta să expliicăm inrăşi:00 

parte din scrierile lui, anume pstrecerea lui la 

Mirceşti , .care vine să dea o: mai mare desvoitare 

impulsiunsi lui înăscute as “aâmirat er aa naturei. 

Alexanâri , cît timp petrece la Miroeşti,: “arată! En 

toată corespondența 15ă tericirăa „ce: răsimts! "de 

  

liniştâu pa care o ară 8) aci, far Loire ze câte; 

cum spune 01, a visat -0 de mult aur cure nu= 

Mi soma pozitie ai. og gust



    

Sl =. 

ceri ;.la.care, luase parte îşi avusese „rezultatul 

aşa cum plănuise si. .lacă cum ne descrie ei de. 

exemplu lunga din Mircagti într'o.mărturisire. care 

ne expiică iarăşi o parte din opera ivi: Pastelu- . 

rils. Un pasagiu dintr'o scrisvars -adresată lui 

Bengescu coprinds e degeri ere â Hirceştilor. Este 

întrucît-va ce mai tîrziu, şi anume din 1885, cîne 

Alexanâri sra în Paris la legaţiune, cu toate a- 

cestea um ales-o psntru.că este una din cele mai. 

caracţerist ice pentru petraceraa iui Alezanari zu 

Mirceşti şi în special pentru. descrierea pe cara 

o dă ei de liniştea pe careo găssşte. acit. i 

“Ma maisonnstta toute ensoleilide,. les arbres. 
de mon jarâin surchargâs de fruits, mes pay=, 
aana, mes pstita chiens,.mes chevaux, :jusqu' ă 
ma basse- “cour; jusqu' au brin d'herbe du guzon 

toua m'ont scuhaitg: a pienvenue avec uns sx-. 

pansicn de joie qui m'a touch profondâment . 

Mon .premier cris.du cosur a 6ts:.8ă cază. toa=. 
te fulgerile pe casa legaţiunei 

Enfin js respire a mon aise, a-pleins.poumons,.- 

je grille au solsil, je flâne parmi le s grou- 

pas des fleurs." - 
Bengescu, 176-7 iosapt. 1885. | 

Mai este un aft pasag iu 1 pe care-lpun în legătură |
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cu compunerile lui Alexanări teatrale asupră că- 

ruia voi reveni şi unde vedem iarăşi pe Alexandri! 

liniştit astfel cum î1 cunoastem din pasteluri. 

Liniile aceateu le a scris la 1885 la Mirceşti: 

“ Vieaţa singuratacă şi iiniştită la Mirceşti 

în timpul liernei, acele săptămîni și luni de 

închidere în casă la gura sei, atît de plă- 

cute mie şi atît ae bine întrebuințate în vi- 
suri, în planuri şi în lucrări literare au fost 

la început întristata prin bouia grea şi prelun- 

gită a soției mele. Carele-mi părsau fără sfîr- 

şit şi se trăgănau de-alungul zilei şi mai cu 
seamă de-alungul nopţei ca nigte oloage nesu- 
fsrite. Imam pe rîna cărţile din bibilotecă, 16 
dechideam şi le aruncam fără a simţi îndemnul 
ce a 216 recsti cînd într'o sară am întinit pe 
Horaţiu, alesul favorit al lui August şi amic 
al lui Mecena, armoniocaul cânt ăreţ 81 odelor, 
filozoful amabil, satiricul modal, poatul Romei 
imperiale a umplut de o dată căsuţa meu de lu- 
mină şi sufletui meu de mulțtumire,* 

Este iarăşi caract eri st ică alegerea jui Horaţiu 

„ca ercu. al operei lui Alezanări "Pîntîna Blanduziai" 

Este oare-care asemănare între Horaţiu şi Alexandri 

şi pe Horaţiu î1 vedem,din biografii, tot aşa ca un 

om mulțumit , fericit în multe privinţe, dar întru-= 

cît-va mai egoist şi prea materialist faţă ds Va=
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sile Alexanăr i ; dar cu toate acestea aste o comuni- 

tate de temperament este o asemănare cu Alexanari + 

In analiza paste luri lor lui Alexanari am văzut 

că el găseşte frumoasă şi iarna, că o descrie cu un 

entuziasm pe care alţi poeţi nu 1'au arătat chiar 

descriind varu. De ce oare Alexanari , patrectna la 

Mirceşti, a privit pei sugiul de iurnă cu acecaşi 

sesninătate cu care adnira natura în timpul verei? 

Găsira explicaţiune şi ia această dispoziţiune a poe- 

tului nostru într'an pasugîu din opora iui unde 

ne descrie petrecerea lu; în timpul iernei la Bor- 

sek: | 

“Iarna i bătrîneţea sînt spoce de suveniruri 
câîna pământul s8 acopsră cu zăpadă, omul ae 
gîndeşte cu drag Za cerul albastru, ..... 

Prin urmare Alexanari ne spune că dacă el admira 

iarnaşi se simţea fericit chiat în timpul ei, a- 

ceasta se datoreşte amintirilor pe care i le aducea 

sa prin contrast; văzînd câmpiil 8 acoperite da ză- 

padă , îşi aduce aminte că cu câte- -va luni în urmă
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acele cîmpuri erau înverzite şi străbătute de vass- 

le păsări. La Alexanări constatăm un contrast faţă 

de alţi poeţi lirici: as obiceiu veţi vedea că po- 

eţii lirici în momentele de fsricire se gândesc la 

momente de nenorocire; totdeauna în fericire şi-a 

duc aminte de nefericire; vara şi-aduc aminte că 

va veni iarna; că după viaţă va veni moartea şi | 

de aceea în mare parte accantale triste pe cars 1e 

găsim la poeţii lirici cari au văzut viaţa mai în- 

tunecată datorită tocmai antitezei acestea care e 

plăcută spiritelor poetice. Alexanari din contra 

atenuază chiar părţile triste: iarna i aduce aminte 

de frumuseţile verei; bătrîneţea de moment e 1e feri- 

cite ale tinereţeai; prin urmars este la Alexandri 

un punct de deosebire faţă de cei-l-alţi poeţi 1i- 

rici. După acsea mai constatăm, ceea ce am spus şi 

lecţiunea trecută, că pentru e1 suvenirile sînt | 

totdeauna plăcute; la el asociaţiuni triste împre- 

jurul suvenirurilor, nu există aş putea zice aproa-
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pe da 10c. | 

Mai ar fi ae explicat la postul nostru încă o 

parte asupra cărsia trebue să spunem câte-va cu- 

vinte: anume partea de seninătate.a lui Alexanâri 

în cesa cas priveşte soarta ţărilor noustre, de ce 

anume Alexandri a cîntat cu atîtu entuziasm viitoru 

țărei noastre, de ce priveşte cu atîta încredere 

la el? 

Alexandri, ca şi contimporanii lui, a ajuns da 

convingerea aceasta, din cauză că tocmai ca Băl- 

csscu şi Alexandrescu sl vedea în armată tăria noas 

tră şi mişlecul de a na asigura un viitor strălu- 

cit. Prin urmare Alexanari, dacă şi-a închiguit 

că ţara noastră va ajunge să joace un rol însemnat 

vre-o dată , aceasta se va datori numai faptului că 

vom avsa 0 armată vitează. De aceea şi încrederea 

în oştimeu noastră. Era mlt optimism de sigur lu 

Alexanâri, optimism însă justificat în mare parte 

prin evenimentele recente şi pe de altă parte prin
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trecutul nostru istoric. In or ce caz un fapt 

constatat este că Alexandri privea cu atîta încrede- 

re viitorul țţărei noastre, pentru că spera mult de 

la armată. Aici însă, constatăm iarăşi o parte, aș 
putea zice înnăscută, în postul nostru: să nu uităn 

o confesiune, un detaliu pe care-l aqă singur în 

opera lui şi care ne poate explica această trăsă- 
tură curioasă din viaţa poetului nostru: unchiul 

lui după mamă, Mihai Cozoni, fusese un viteaz apre- 
țiat; se luptase la 1823 şi dintr'o notiţă a lui 
Aiexanâri veden-că i fusese încredinţată prindarea 
unui haiduc faimos, lacă ce ne spuns Alexandri în 
notiţa care Ensoţeşte balaaa ândre iu Popan: 

"Acest hoţ a cutrieraţ taru şepte ant întregi fără a-1 putea prinâe vre-o potiră. La anul 1518, Mihai Cozoni, unchiul autorului, a fost însărcinat prin poruncă domnească, ca să pus mină pe ucel hoţ vestit, Deci, înt înlindu-le la Valea seacă, l'a ucis din fuga calului, după 0 cruntă luptă ae cîte-va ore. La 1821, cînd a isbucnit rev oluţia grecească, Mihai Cozoni, al cărui suflet măreț se aprirdea lesne la glasul libertăţei şi a vitejiei, sta înrolat în armia lui Ipsilanti cu rang: de suţuş |ekut onâas „şi
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la crunta bătălie a Grecilor cu Tureii În Va=: lachia, la Drăgăşani, a rămas po cîmpul răs- boiului, după ce făcuse mari şi minunate vitejii 

Acest pasagiu trebue pus în legătură cu următoru 

pe cu e-1 găsim în opera D-lui Bengescu care ne des- 

tăinueşte un lueru pe care nu-l cunosteam că Ale- 

xandri a fost pînă în timpul din urmă un admirator 

entuziast 21 armatei, de un entuziasm care mergeu . 

pînă 1a copilărie. lucă ce ne spune Bengescu: 

"B1, omul cel mai pacinie din lume, el, care 
iarna nu sşeu decât învălit în mai multe pal- 
toane, era în stare, pe gerul cel mai mare, 

” îndaţăce auzea muzica unui regiment, de u sărâ 
de pe îeţ, de a-şi arunca pe umeri cea c'întti 
haină ce găseau şi de a umbla ore întregi alătur 
cu scldaţii în marş. 
Mi-aduc aminte că într'o zi + mergând la lega= 

ţiune, fă întîinii amestecat într'un grup de 
băeţunarii şi precedînad un regiment de linie ca- 
rs eşisa din cazarma din straca Penthievre pen- 
tru a face o plimbare militară. Aceasta se pe- 
trecea tocmai în momentul conflictului econo- 
mic cu Francia; era Ge nsapărată necesitate să 
redactămîmpreună pentru ministerul nostru al 
afacerilor străine, o depeşă urgentă; Alsxan- 
dri elecţrizat de marşul cintat de muzica regi 
mentului, nu se îndura cu nici un preţ să se 
desparţă ae un înalt tambur major asupra căruia 
îşi potrivise pasul şi mă rugu să mă duc la 
cancelarie unde el nu se întoarse decît după 
două ore şi mai bine şi după ce petrecuse re- 
gimentul pînă la Arc de Triomphe.“
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E curios să vedem pe Alexanări la vîrsta de 60 

de ani străvătînă tot Parisul urmărind un.regiment 

ce linie; ţrebue să aibă cine-va înăscut o astfei 

de dispoziţiune cs să fie în stare să facă asemenea 

lueruri Într'o vîrstă aşa de înaintată cîna. poate 

fi expus chiar riqicolului. 

Prin urmare Alexandri avea un tsmperament milită= 

resc înăscut, probabil din partea mamei; ca atare 

a fost unul din aceia cari au înţeles poate mai bine 

rolul armatei noastre şi în acelaş timp s 'a entu- 

ziasmat pentru ea, Vedeţi prin urmare că şi din a- 

cest punct da vasderae Alexandri ne poata servi la 

explicarea încredarsi care era pe.da mişlocul s8- 

colului recut pentru viitorui nostru graţie unei 

urmata puternica. Pasagiul âin urmă ns desvaleşte 

ps dlexandri aproape ca un copil şi în acavăr cînd 

umăr îra corespondenţa lui dintre 1585 şi 1890, vs- 

Gem că în multe privinţe a rămas cu aceleaşi -dis- 

poziţiuni pe cara le cunoaştem între 1840-50 încît
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poate să fie just ificată întrucît-va calificarea 

care i sta dat decătre unii ca un copil fericit; 

şi în adevăr din poezii ne apare în tocmai cu utar 

Acestea sînt faptele cafe mi s'au părut im 

mai caracteristice şi iînaispensabiie pentru a ex- 

piica ceeu ce an constatat iecţiunea precadenţă. 

Ne rămîne să urmărim pe Alexanari în altă direc 

ţiune literară şi pe urmă să studiem opera lui 

din punctul de vedere al influinţelor la care & 

fost expusă şi atunci voi avea as conatatat iarăș: 

alte fenomene care ne explică părțile ce 1e am 

constatat deja. 

Dior, vom stuâia astă-zi altă parte din activit: 

tea literară a lui Vasile Alexanâri . 

Am văzut pînă acuma cum poetul nostru ne & âsg- 

cris părţile frumoase şi senine in viaţa lui şa 

a atora; Alexanâri a văzut însă şi părţile 

slabe ne a descris și defectele noastre prin urma
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re s'a scoborît une ori mai aproape de pămînt şi 

a căutat să vadă mai adînc în viaţa noastră. Cu toa- 

te acestea şi uici Alexanadri şi-a păstrat încă mult 

din seninătateu lui , utenuînd chiar cu acest spirit 

particular al lui multe rele. Ne descris viaţa cu 

ridicolui si şi cu părţile ei mai întunecate, une 

ori cu veselie chiar şi tot aeuuna pu 0 uşurinţă 

mare de expunare şi nici de cum cu prea multă gra- 

vitate şi dogmatic. Aceasta se vede cu deosebire în 

piesele lui dramat ice , piess uşoare care însă aveau 

intenţiuni serioase! acesa ue a modifica viaţa 

noustră şi de a îndreptau moravurile socieţăţei âin- 

„tre 1840-50. In opera postică, nu găsim la Alexan= 

ari decît două suu trei poezii care au ca vemă ri- 

dicolul vieţei noustre. Alexanâri & scrie  vrs-0 

5 fabule; una din aceste fabule, publicată în vo- 

„dumul al doileu al poeziilor sale, este îndreptată 

direct contra unor unume oameni de la noi şi Ale- 

xanâri ne apare aici pentru întîia oară în poezie 

sub trăsătura. pe care avem să c studiem astă-zi,
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Este unume fabula: "Moara de vânt” care în= 

cspe cu versurile următoare: 

Pa un deal 0cărs- cars 

Cu renums sfânt... 

Cu care-cars sortare am put sa presupune că se 

face aici aluziuns ia "Dealul Mitropolii” rără= 

na însă înaoială aucă cu adevăr ia acest deal ar 

fi voit Alexanari să fucă uluziune; gintr'o notiţă 

însă pe care Alexanâri O pune la sfîrşitul poeziei 

rezultă în mod cert că în adevăr Alexunăâri a avut 

în vedere tocnai dealul Mitropoliei, căci ne 

spune: "Dealul Mitropoliei dân Bucureşti, unde e 

Cameră Deputaţilor”. 
A vizat prin urmare “ Cameru 

Deput âţ,î 10r - Alexandri ne spune cur o moară de vânt 

făcea un sgomot asurzitor; 0 găină, trec/ba pe aco: 

19 exclamă atunci: 

- “Ce de mai făină 

0 pa măcinînd!” 

Zise o găină 

La moară sburînd. 

-- "Ta'nşeli suricară! 

| Spune-un şoim din munţi | 

“Vînt e mult 1& moară ; 

"Da-i lipsesc grăunţi!”
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Prin urmare a făcut o aluziune la deputaţii noș- 

trii care înt ocmai ea moara de vînt hodorogese ms- 

reu însă grăunţe le lipaese, cum spune Alexandri, 

Aceasta este singură fabulă în care Alexandri în 

opsra lui poetică ataca direct un v îţ, iu a1 nostru. 

Mai puţină ironie găsim într'o poezie adresată 

Bahluilui; în ediţiunile mai noi această poezie 0s- 

te chiar intitulată "0aă către Bahlui", In *Calen- 

darul” din 1845, unde a apărut această poezie în- 

tercalată într'o descriere a iaşului la 1944, Ala 

xandri pune ca titlu: "Baluiul, sau mediţaţiuni 

mlăștinoase". In această poezie âAlexanâri face 0 

mică aluziune, cam răutăcicasă, la adrese poeţilor 

prin urmare la adresa tivarăşi lor săi de muncă. Nes 

spune cum a venit într'o seară la luşi aă audă consr 
tul Încîntător al broaştelor Bahluiului, şi atunci 

la sfîrşitul poeziei, exclamă: 

Cînâ luna se iveşte pe-a] munţilor gol umăr, Cînd paşii mei, ea gîndul, prin aburi rătăcese, Imi place acele imnuri aa broaște fără număr, Ce, chiar ca oare care, în hor orăcăesc.
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Avunea în credinţă a mea întră saltă 

Ca la un gias prieten, iubit şi aşteptat, 

Căci gingaşels broaște sînt dulci poeţi de baltă, 

Precum mulţi poeţi gingaşi sînt broaşte ce useat. 

Prin urmare aste o aluziune Pourte dreaptă contra 

poeţilor contimporani cu e1 din cari mulţi făceau 

acelaş sgomot ca broaştele Bahlui ului . 

In opera prozaică însă, Alexanari lasă şi mei 

bine să se vacă această parte & spiritului său. 

Sînt numeroase în adevăr pasagiile din volumul lui 

as proză unde găsim întepături la adresa cuil-va, 0 

juare în rîs a deprinderilor de ia noi. Cu deosebi- 

re este o bucată literară unde Alexanâri 88 desvă- 

lusşts maî bine gin acest punct de vedsres, 8&1ume 

este povestsa “caibsmalui şi a paralei* , apărută 

întîi în r*propăşirea ia 1844". 

povesteu gulhenului şi u puralei ss readuce la 0 

înşirare & diferitelor defecte de la noi. Gaabeaul 

povasteşte paralei fe1 de fel de jueruwri privitoa- 

re la societatea noastră. Galbenul a sracut din mî- 

vă în mână şi în modul acesta istoriseşte defecte-
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16 tutulor acslora în mîna cărora a fost, 

Cîna am studiat pe C.Negruzzi am văzut că aînsul 

în comediile sale ataca pe altă cale reformele îin- 

guistice pe care unii îe criticau prin teorii gra- 

maticaie şi de filologis; la Alexanari aceasţă ten- 

dinţă se manifestă încă şi mai muat şi opera lui e 

piină de asemenea parodisri âle limbsi stricate 

care se vorbea de unii în epoca dintre 1840-50, 

Intr'un 20c din "Istoria unui galben” Alexanări 
„Pidiculizează tendinţele ce reformă ale lui Elia- 
de şi ale unui scriitor: cum Sru “âriatia" pe care 
1 'a criticat aspru în o critică publicată în vo- 
lumul de proză. Pasagiul din istoria unui galben 
unde Alexanâri puri odeuză tendinţele de reforme 

_ale grumaticului muntean se găseşte fa povestea 
gulbenului cînd a însua amintegte de împrejurări le 
prin care a trscut în mîna unui tînăr galant care 
mai avea şi defectu] jocuiui de cărţi. iacă ce spuge 
gălbenul adreaîndu-sa paralei:
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"Teabue să mărturisesc că el ajunsss? la o Gibă- 

cie atît de măaastră în măsluirea cărţilor în 

cît ar fi meritat cu toaţă dreptatea o odă esca- 
lui Rodalfo 

motofilă în soiul acelei adresate D- 

as Dl. Elia, mar6le amiratore della prest idi- 

gitaziona. 

Paraua. - IBoldină ochii|. Ce cuvinte sînt acestea? 

-va cuvinte dintr'o nouă 
Gulbenul. - Acestei sînt cîte 

limbă romînească 6e se descoperă acum li Bucu- 

reşt:. 

Paraua. - Dar escamatofil, ce bazagonie e? 

văr primar cu bracalba 
Galbenul. - Escumotofii ssts , 

cu lungumba şi frate de cruce cu Brâgcăcetairie 

i cu impercaicoifugi a D-lui Aristia. 
k 

Puraua. = Nu le înţeleg. | 

Galbenul. - Te crsd, dar ia-n întreută pa grăitorii 

lor dacă înţeleg cuvintele: tesmecherii şi ha= 

rum, şi să vezi că ţi-cr spune: nu te capia, 

sau: nu te sumprind 

paraua |Ciătinîna capul. - Mare sînt minunile tale 

Doamne î* 

Prin urmare vedeţi cum Alexandri paroâdiază ps 

grumat icui muntean cu assmensă termeni inventaţi, 

în genul celor pe cari i pusese în circulaţiune 

Eliade. 

Tot în istoria unui gulben, Aiexanâri îşi aduce 

iarăşi aminte ae poeţii proşti cari furnicau împra- 

jurui lui şi într'o cascriere a Zamfirei, în mîna 

căreia căzuse galbenul, intercalează un pasagiu în
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Gara pari odează descrierile prea exagerate ale poe- 

ţilor pretenţioşi. iacă cum galbenul descrie fru- 

museţea Zamfirei: | 

Ochii. Ca seninul după ploaie, sau ca floarea 
de cicoare: | 
Genelas: lungi ca un văl de mătasă. 
Sprîncenels; bine arcate ca arcul amorului. 
Obrazii: rotundo-lungăreţi şi văpsiţi uşjrel de 
purpura aurorii care decâte ori se iveşte tot 
deodată şi zîmbeşte pentru înlesnireu rimei şi 
plăcerea poeţilor. , 
Gura: boboc de trandafir pe jumătate desafoiat. 
Dinţii: sâmbur ce măr fără coajă, sau mărgăritar 
Părul: vezi mai sus. 
Gâtul: de lebădă după obiceiul vechiu ste 

Vedem prîn urmare iarăşi pe Aiexanări pariodîna 
cu dibăcie descrierile ridicole ule poeţilor din 
epoca lui. 

Dacă lăsăm însă opsrile lui âe proză şi trecem 
la teatru, acolo vom avea un material mult mai 
vast de studiat în această privinţă, 

La 1840, am spus-o cu altă ocuziuae, Alaxancri 
împreună cu Kogălniceanu Şi cu C.Negruzzi „, este 
înaăpa ini se , : însărcinat să conducă teutru] din laşi, care apă 
Încercările iii Asachi numai bine nu mai putea să
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meargă mai desparte, Direcţiunea au primit-o tus 

trei dar trebuiau să facă în acelaş timp şi“ pe im= 

presariul; guvernul i-a numit conducători; sra prin 

urmare un comitet teatral, dar nu li se pusese nici 

un mijloc la îndemână şi trebuiau să plătească tru- 

pa, să întreţină localui stc aşa că Alexandri şi cu 

Negruzzi şi Kogălniceanu au trebuit sa facă oare- 

cum pe samsarii tentrului pe care aveuu să-l înfi- 

inţeze, trebuiau să cute în toata părţî.1le actori, 

să traducă singuri pisas, să însiste ps 1fagă cei 

cari puteau dispune de ceva mijloace ca să contrie 

bus la susţinerea teatrului; era prin urmare o sar= 

cină de tot grea cu toate acestea cai trei Ro160- 

veni au muncit energic şi chiar la sfîrşitul acelui 

aş an, == numirea lor s'a dat la 15 Maiu 1849 -- 

Alexzanari împreună cu ce legii săi de muncă ajung 

să reprezinte cîta-va piese prelucrate de si. 

Alexanâri a scris foarte multe piese de teatru 

între 1840 şi 1860; nota lor dominantă eate sati-
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rizarea societăţei noatre somi orientale ba aş 

putea zice chiar pe trei sferturi orientală pe vre- 

mea aceea şi un sfert occidentală. Era mult de pa- 

rodiat, erau multe deprinderi rele cars put eau fi 

" deacrise, multe tipuri cari puteau fi puse în sca- 

nă. Alezanări întors din străinătate a fost bins 

înţeles isbit ae contrastul civllizaţiunei occi- 

dentale faţă cu societatea ps care a regăsit -o la 

laşi. Cu deosebire un lucru nu-a putea suporta 

_Gînsul: era încrederea mare ce domina atunci 2a cei 

mai mulţi că ne găsim bine aşa cum eram, ba chisr 

că eram superiori , din mult e puncte de vedere, al- 
tor popoare; că. nu ne lipsea mult e caliţăşi că să 

fim desăvttşiţi aşa că într ocucerea de - reforme nu 
era atît de necesară precum sa pr econiza de unii. 

Alexanâri descrie toate impre s iunile acestea pe 

care le a căpătat e1, întors din străinătate, în 
cîte-va scrisori Publicate între 1840 şi 1850 în 

volumul întti al teatrului său. Alexanari , făcâna
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aluziune la încrederea prea mare ce o avem în ca- 

lităţile noastre, spune către un pristen aancnim 

căruia îi adresează o scrisoare, scrisă între 1840 

şi 1044: " 

"Sîntem învăţaţi ca Humbold, Giplomaţi ca ful 

leyrana; oratori ca Cicerone şi viteji ca Mihai 

cel sfînt." 

Si cu toată încrederea.mare ce o constata, Alexun= 

âri vedea că era multe de făcut căci situuţiunea în 

care ne găssum numai înc întătoure nu putea fi. lacă 

ca ne spune Alexandri în uceastă privinţă: 

“âm reîntrat în ţară ca un fanatic naiv..şi am 

găsit libertatea lănţuită în însăşi mâna Dome 

 pitorului. ...„am găsit egalitatea trîntită|? 

sub un nămol de prejudicii absurde şi de privi- 

legii monstruoase. ..Ce zici, amice, de slementu 

în care sîntem chemaţi a trăi, noi, elevii Aca- 

domniilor din Franţa şi Germ antia?....Mare cîmp 

de lupte se întinde dinaintea noastră, dar iupt 

nu ne spărie, căci ne susţine şi ne anineuză 

speranţa izbînădei. - 
1844. Teatru .I ,lLă. 

adiat îi vine lui Alexandri în gînd să dea tablo- 

i acestei societăţi; şi sarcina nu-i grea iar ma= 

terialul nu poate lipsi celor cari s'ar gînai la 

Tite 
72
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crearea unui tsatru românesc care să reprezinte 

scene din propria noastră viaţă iar nu imitaţiuni 

şi traduceri dintr'o limbă străină. Tacă, ce scrie 

Alexanâri în aceustă privinţă: | 

"Societatea noastră e împiestriţată în felurite 
tipuri comice şi cefactele ei...formsază un 
grup destul ds mărişor. Astfel sînt dascălii 
preci. ..astfel celebrii de lu Fanor...Astfel 
ciceoii de starea întfîia...a douu...a treia...i 
impiegaţii euvernului...jidovii cămătari... 
Iută o comoară adevărută pentru un autor druma- 
tic." 

1844 Teatru.1, XIII,XIV 

Prin urmsre cu aceste impresîuni și Qutorită 

fuptului că conducerea teatrului Ci se încredinţase, 

Alexandri se pune la muncă şi încape să scrie pie= 

se de tsatru pentru ca să biciuiască qefectole de 

la noi. | 

Această activitate literară sl » începe cu 

entuziasm pentru că c credsu foarte eficace, mai 

sficace chiar decât lupta prin gazete. Iacă în ude- 

văr ce spune Alexandri într'o scrisoure pe care 0 

adresează lui Ion Ghica între 1845-50. scrisoarea 

e în franţuzeşte ca toate uproape cele pe carei
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16 scria Alexanări lui Ghica: 

"Je fais des places de thsâtre od je dis beau= 
coup de soctties a ceux qui les msritent et 1'on 
ms trouve charmant. C'est encoră la seule tribu- 
ne qui nous reste et j'en profita pour nourir. 
certains sentimente qu'on chârche & 6touffer. Et 
cela prend assez bien, Cela râussit mieux que le 

journalisme." 
3 Oct. 1850 

Prin urmare Alexanâri constată că decît să lupte 

prin jurnale şi să scrie ca alţii biciuind defecte-= 

le nouatre pe această cale , mâi bine a luat condeiidl 

pentru ca să compună piess de tratru, vodeviluri 

etc care însă puteau să aibă urmări binefăcătoare 

pentru schimbarea moravuri lor noastre. 

Mu ştim care este cea d'întîi piesă pe care a, 

compus'o Alexandri; se spune însă că ar fi "Cuco- 

nu Torgu de la Sadaguru”in ediţiunile cele mai vechi 

această piesă în adevăr este publicată cea d'în-. 

ttia şi poartă cu dată anul 1844. Alexandri însă, 

în prefața volumului său de teatru, aminteşte de 

alte trei piese pe care le-ar î: compus înnainte de 

iorgu de la Sadagura" şi anume ns vorbeşte de pie-
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sele "Spătarul Haţmaţuki", comedie în.versuri;"tPiur- 

masonul „de la Hârlău" şi „"Cinovnicul şi “Moaistati 

Alexzanări ns spuns în prefața Teatrului,.că aceste 

trei piese star fi perdut precum şi piesele ps cars 

„le a prelucrat Kogălniceanu cum era "Orbul fericit, 

Două femei contra unui bărbat" etc . Cu toată a-i 

cestea afirmaţiunea lui Alexandri nu-i exactă: a- 

ceste piese nu 8 “au pierdut, cel puţin aouă din's- 

le; în adevăr ps coperta Culendarului pentru: popo= 

„rul romînesc din 1844, publicat de Kogălniceanu, - 

vedem figurînă în. Repertoriul Teairului: Naţional, 

0 publicaţiune cars începuse să apură odată cu va 

nirea lui Alexanări la direcţiunea teatrului , ve- 

dem figurînd ca apărute "Moaista Şi Cinovnicul" pre- 
"cum şi "Farmasonul din.Hîriăus*, "Repert oriul tsa- 

trului naţional" este 7 carte rarm cu toata acestea 

cîte-va numere din această publicaţiune 7-8:s6 păs- 
treuză la Acaciemia Română şi între ele se află toc- 

mai “Modista şi Cinovnicul" precum Şi "Parmasonul .
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„. Giân Hărlău" . Piesa. cea-l-alta: "Spătarul Haţmaţuki " 

n'am văzut'o anunţată .nici.pe copsrta calendarului 

de la 1844 şi se poate foarte bine să nu fi apărut 

Or cum, rămîne stabilit că la 1840 Alexanări a dat 

lu lumină aceste piesa şi că acestea sînt cele mai 

vechi din curier lui teatrală. 

De ce a voit Alexandri să ascundă aceste piese 

să afirme chiar că s'au pierdut, că n'au apărut 

nici o dută? Probubil pentru- că Alexandri nu le 

prețuia. şi le considera câ nişte încercări: e cars- 

care success pantru uceu vrema dar pe care le des- 

preţuia mai tîrziu şi de aceca nu le a reprodus nici 

în eaiţiunea definitivă a teatrului său de la 1875 

s'a putea să fie în:manuscris. De altminterelea 

putem spune că aceste două piese cel puţin, sînt" 

prelucrări, probubil localizări după piese străi= 

ne. Alexanari era. foarte cinstit, în adevăr or de= 

cîte ori pre lucra ceva totâeauna a amintit. In re= 

pertoriul teatrului naţional” 'pubâtcat la 1875 or
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de câtb-oriiera'o localisare, amintea Paptul Sare 

notăşi acelaş lucru -a făcut cu:pissa "Modistă gi n 

Cinovnicul". se poată ca şi această împrâjurure să: 

fi făcut ca Alexanări 'să 'spună că cele a'întti 

piese 'ale.lui se porduse > 

Const atăm o evoluţiune în cariera literară țea- 0 

tralăra.lui Alexandri: altul este 'teatrul'ps cârg 

l'a scris:Alexanâri 'după:1870 şi altul 461 cară-l" 
vom stâdia astă-zi i 'Toutrul acesta vechiu es5â un 7? 

teatru de tază casă zic aşa; autorul nu face 'âă 

înaltă :bine înţeles, nu are protenţiuntui “să 'sor4s%0- 

pere de o valoare durabilă; singurul scop al său ti! 
esta: să ne dea “icoana societăţei în mijlocul cărsia 

trăia el.-A fost. un teatru prin'armare în 'adsvăr 

„romînsse,,; în adevăr național aş putea zica, cel 

î' întîi tentru naţional pe: cară 1'am avut, dacă fa- 

cam abstracţiune ds cîte-va înnernări unter icare 

> Zlate em eee Și In ammehi,   
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avut vre-o influinţă pe cîna cele ale lui Alexan= 

dri ca şi cele ctte-va amintite ale lui 0.Negruzză, 

au avut o înf)uinţă decizivă: toate intenţiuniie pe 

cure 15 a urmărit scriitorii aceştia ps la 1840 - 

1850 stau resgiizut ps deplin uproape: şi au văzut | 

realizîndu-sa planurile lor. | 

% variată, Poarte variat 3, putem spune, iunea re 

care ne-0 prezintă Alezanări în piesele luai ş cu toa- 

te acestsa dacă o compurăm cu ]umea pas cars 6 găsim 

în piesele lui C. Nagruzzi, deosebire mare nu vom 

găsi: srau cîte-va defecte mai cu seamă care tro= 

nau în epoca lui Blexanari şi care trebuiau numai 

decît biciuite; aceste defecte le găsim descrise 

şi în operu lui 0.Nagruazi, înnainte. de toate A- 

lexanari ridiculizează modul nepriceput cum unii în- 

țelegeuu să într oducă civilizaţiunea occidentală 

la noi; ge aceea vom găsi la Vasile Alexandri o 

sumă de piese unde ni ss descrie persoauns cara vor= 

besc într'o limbă franțuzească imposibilă sau asi-
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milîndu-şi unele maniere cară le şedeau foarte 

rău sau înbrăcîndu-se în aşa fel ca să fie cît mai 

ridicoli. Cînd am amintit anul trecut activitatea: 

ui înton Pann am spua că era gustul timpului pe 

atunci ca să se ridiculizeze jargonul grecesc etc și 

bine Aledandri abuzează chiar de acest motiv în 

opera lui dramatic pentru că mereu ne întroduce că- 

te un grec, un arendaş, un profesor cari vorbesc 

învr?'0 limbă imposibilă, un fel ds amestec as limbă 

romînsaacă cu grecească ete. 

Alexanâri a mai întrocus pa scenă ps Evreul cămă= 

tar. Bine înţeles că şi lui fi atribue un fel de. 

jargon evre-o romîneac cu care-l] ridiculizaază. 

In sfîrşit constatăm la Alszandri aceleaşi suiec- 

te pe care 16 u tratat şi alţi contimporani ai lui 

cu deosebire însă că în redarea acţiune:;, Alexandri 

se arată mult mai dibaciu dectt un Costache Negruzzi 

şi cu atît mai dibaciu aectt un G-Asachi. 

Alexanări a fost mult şi bine influinţat de şcoala
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franceză. 

Tipurile pe care le a creat Alezanâri au rămas. 

mult timp pe scena noastră; chiar astă-zi, -- cel 

puţin în a treia zi de Crăciun -- se reprezintă una 

din piesele care păcsau deliciile publicului de pe 

la 1850-60. He putem însă închipui care era entu- 

ziasmul provocat de reprezentaţiunea unor din pis- 

sele lui Alexanări în epoca dintre 1850-60 dacă răs- 

foim gazetele timpului; vedem că în adevăr toate 

operile lui erau salutate ca adevărate evenimente 

se credea că erau opere de artă durabile; prevederi 

le însă bineînţeles că nu s* "au putut împlini pentru 

că asemenea. literatură era ce o valoare efemeră; cu 

toate acestea chiar astă-zi, n'avem decît să între- 

băm pe cei aari au asistat între 1850 şi 1860 1a 

reprezentarea celor d'întîi piese ale lui Alexandri 

pentru ca să înţelegem ce entuziasm stîrnea aseme- 

nea compuneri. Cînd a murit Matei Millo, la 1896 

D1. Iacob Negruzzi şi-a publicat impresiunile lui
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pe cure le a căpăt at după 0 reprezentaţiune a unei 

piese & lui Alexandri: "Nunta țărănească" în anul 

1848. în adevăr cupă această mărturisire a Dlui 

Negruzzi ne putem face o idee deplină şi cît se 

poate de fidelă de ceea ce era teatrul lui Alexan - 

âri pe vremeu în care a fost produs. 

Ar fi multe de relevat desigur din această parte 

a activităţei lui Alexanari, sînt figuri care în 

adevăr sînt bine zugrăvite şi cari explică succe- 

sul cu care au fost primite: cunoaşteţi toţi pe 

"Qucoana Kiriţa şi pe soţul si Grigori Bîrztiu 

cum şi pe copilul lor Guliţă, v ia-duceţi iarăşi a- 

minte de kir Gaitanis, un fa1 de profesor la moda 

veche cars pedepsea pe bâsţi pentru că nu cunoş= 

teau re gulele de gramatică; cunoaşteţi de asemenea 

tipuride ae politiciani cun sînt Clevetici, trifă- 

nescu, Sandu Naptilă, stc. Toate aceste figuri pu - 

teau uşor fi reîmprospătate cu cfte-va citaţiuni 

din opera lui Alexanâri, renunţ la aceasta căci
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timpul nu ne permite şi după acesa o mare parte dir 

repertoriul lui Alexanări sau cel puţin piesele 

lui cele mai însemnate sînt în destul de cunoscute 

de toţi şi încă destul de citite chiar astă-zi. 

In teatru Alexandri revine iarăşi asupra cîtor- 

_va puncte pe cure le am văzut deja în opera lui poe- 

tică, revine spre pildă la ideile de reforme ale f: 

lologilor. Cităm iarăş un pasagiu din această par= 

te a cperei lui Alexanâri pentru că stă bine în | 

legătură cu cale deja citate şi pentru că alătur 

de cele ale lui C.Negruzzi ne pot complecta ideea 

pe care co avam dsja despre lupta pe care o duceau 

Alexandri şi cei-l-alţi pe această cale & teatrului 

în contra tendinţelor de reformă ale limbei. 

Cu deosebire într” o piesă atinge Alexanâri pun- 

tul acesta: în piesa “Rusaliile”. Introduce aici 

un profesor de „pe moşia unui boer mai mic amme 

“Răsvrătescu; profesorul este în acelaş timp şi va- 

chiiul moşiei şi poartă numele de Găluşcă latini-
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zat însă în Galuscus. lacă cum acest personagiu 

explică originea numelui lui şi cum din expunerea 

lui Alexanâri caută să ridiculizeze pe latinişti 

Galuscus se adresează către vorni cul boerului răs= 

vrătescu: Toader Buimăcilă pentru că i zisese măi 

pe romîneşte Găluşcă: 

Galuscus: Faci eroare, amice, Eu mă numesc din stră- 
buni Galuscus, nu Găluşcă. Sînt Roman din Da- 
cia transcarpatină 'și mă cobor din un general | 
roman ce a tinut resbel cu Gaulia pe timpul lui 
Cezar, din care motiv el a fost supranumit Ga> 
luscua de Senatul roman; în consecinţă bine- 
voeşte amice a nu mă porscli Găluşcă, mai cu 
seamă că nu pot suferi găluştele... 

Toader. - Pie şi aşu cucoane Găluşcă e 

Profesorul latinist > furios că Toader vornicul îi 

a spus * cucoune*, i se adresează cu următorii 

termeni rugîndu-1 să-i dea epitetul de "domn" iar 

nu "cucoans" şi iacă cum cauţă să motiveze acest 

lucru: 

Galuscus. - Ear cucoans? V* 
mă aflu profesor î 
cucoaâne pentru să 
Zi-mi frate G 
sînț fraţi, 

am spus la toţi aice, de cînd 
n sat, să nu-mi mai ziceţi 
astă-zi nu mai sînt boer.. 

ălustus, fiinâ-că toţi romanii
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Toader. - Să zic şi frate, cucoane, d'apăi nu-i obi- 
ceiui de astfel pe la noi, numai călugării îşi 
zic fraţi. 

Galuscus. - Bing; dacă uzul nu iartă, zî mi Domnu 19 , 
acest cuvînt este latin şi ascenainţii noştrii 
precum ştii Teodora, erau de viţă latină. Stră- 
moşul meu, generalul Galuscus, care erau văr prt 
mar cu Trifonius Petringelua şi numai puţiaul 
celebru roman Bostanus Coptus, ce se rădeu cu 
oficiliatul şi mult sapientul Cartofilue Ce- 
sarus Craescus,... 

Toader, - la'n lasă domnule , cartofile şi bostanels de 
o parte și m'ascultă... 

Galuscus. - Fie, acum că ţi-am dut explicăciunile nece= 
| sarii spuna cs voeşti? 
Toader, - Tea-aş ruga , dacă nu ţi-ar fi cu supărare , 

gă-mi ciţaşti poronca astu de le sub-prefectură 
Galuscus, - Ai primit iar vre-un ordin? 
Poader, = Bu nu 0 poroncă, 
Galuacus. - Cum ai zis? o poroncă? Rău pronunţ frute, 

aabs să zici "uă poroncăt“! 
Susana. - EB trăsnit cu leuca, pe legeu mel a!a!a! 
Galuscus. - Cine ride? O famee? 
Susana. - Ba nu, domnule, udă femee. 
Galuscus | zîmbina „ = 0! belă Susană!..Doamna mea, 

primeşte usigurăciunea înaltei mele consideră- 
ciuni cu care am onoarea a fi al Dvcaetră de- 

votat serb. 
etc 

Vedem prin urmare că asemoneu pasazii pot fi re- 

levate pentru că ating în acelaş timp şi chestiuni 

studiata de noi privitoare la istoria limbei , 

Des sigur că această. parodiere prin teatru a tendin
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elor latiniste a avut şi aa oare-care efect şi 

poate ds multe ori.efect mai eficace decît acel 

pe care avea să-] producă discuţiunile filologice. 

Cu deosebire însă politica,şi aceasta mai ales în 

piesele compuse între 1855, 1863 şi 1864, este sa- 

tirizată de Alexandri. In piesa "laşii în Carnaval” 

Alexandri descrie multe din defectele acelora cari 

producsuu pe vremea lui politica de toate zilele; - 

cu deosebire patricţii sînt ridiculizaţi de e1. 
După cum era gustul ti impuiui ; Alexandri înpieseie 

“Muia întrcdus de multe ori versuri. lacă versuri 

pe care lea întrodus În “Taşii în Carnaval" şi un 

de face. a luziune Ja politicianii care exc lamau la 

fie-care moment cuvîntuide patrie: 

Intra păpuşilor tară 
Din hotare ia hotară 
Am văzut şi buni şi răi E 
Si cu duh şi nătărei , a 
Dnii mîndrii si'ngînfaţi 
Ca besici cu A nt umtlaţ1 ? 
in câ luna sît trăese 
Ju toi, vîntui se'nvyărtese 
Ai îi. iar cu Puculia 
Do ngai mura urnă să fie,
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Se lipesc tot de cai mari... 
Nu-s nici copoi, nici ogari! 
A1ţii, vrednici patrioţi 
Dar mai vrednici Patri-hoţi 
Latră, urlă furioa 
Pîn'ce-apucă cîte-un os, 

Din corespondenţa lui Alexanari se vedea că aceat 

cuplet a avut un mare răsunst ; Alexanâri ne spune 

chiar că în seara cînd s'a jucat pentru înttia ca- 

ră "Taşii în Carnaval", un boer, după ce a auzit 

declamîndu-se pasagiul cu "Patri-hoţi" a părăsit 

în mod ostentativ sala teatrului. Ne putem prin ur- 

mare, şi din această mărturisire, faca o idee de 

efectul pe care puteu să-l producă asupru unor per- 

socans interesate în cauză asemenea pasagii din 0= 

psra dramatică a lui Alexandri. | 

în "Sgîrcitul risipitor*, Alezxanâri iarăşi se 

ocwpă de politiciani: întroduce aici două persona-= 

gii: pe Clevetici şi pe Tribunescu. S'ar părea că 

sînt nume fictive acestea, cu toate acestea, urnă- 

rind corespondenţa lui Alexanâri cu Ghica, vedem 

că numele acestea ascund două psrsonagii bine cu-
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noscute în politică. Dintr'o scrisoare a lui Ale- 

xanâri către Ion Ghica, aflaţă în manu scri sul 803 

de la Academie, se vede că sub numele de Clevstici 

Alexanări ascunâs pe Costache Rosetti iar sub nu= 

mele de Tr ibunescu pe î.C „Brătianu; prin urmare Ala- 

xandri n'a cruțat tocmai pe unii cont imporani al lui 

şi se vede dintr'o scrisoare a lui Aiexunari că 

chiar pe Kogălniceanu, cu care avea multe relaţiunt 

pe care l'a respactat totdsauna, într 'un moma nt nu 

avea de 10c gîndul să-1 menajeze; spune anume lui 

Ghica că avea intenţiunea să scrie o piesă în cars 

să întroducă pe un personagiu Kogălceviceanu, pentru 

că îi se părea că Kogă Ins ceanu sra prea mult tabi= 

tor de gtlceavă. In or cs caz aste interesant de 

relevat cum Alexandri descrie tipul ai Clovetici 

31 cum paroaiază deja pe 1a 1856-50 lucruri pe ca- 

re alţii nu 1'au parodiat în aşa chip tacit poate 

fi gustat şi astă-zi. Iacă spre pilaă aiscursul 

lui Clevetici către alegătorii de la care cers vo-
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turile. Clevetici îşi închipuie că e deja în Cameră 

că cere cuvîntul şi ia parte la o discuţiune: iacă 

discursul pe care-l] ţine alagăturilor săi ca să 1e 

dea o mostră ds discursurile pe care le va ţine la 

Cameră : 

Am cerut cuvîntul pentru ca să combat cpiniu- 
nea omisă de D1. ministru de finanţe în chestiu-= 
nea budgatului. Deşi Onor. preopînent |termen 

păstrat şi astă-zi în viaţa noast răparlamentară | 
a cerut cestiunea prealabilă, voi întreba ce e 

budgetul, alor? Bugetul, dior, este pulsul 

unui stat!...Trebue în consecinţă să-1 pipăim 

cu luare aminte a unui medic...lăsînă dar de o 

parte ps D]. ministru de finanţe, care a sule- 

vat această chestiune urgentă, mă vâi adresa 

alui ministru de justiţie pentru ca să-l în- 
treb cum ds a cutezat a călca sacrui principiu 

al înamovibilităţei consacrat de consnţiuni, ds- 

părtîna de 18 judecătoria nu ştiu cărui dis- 

trict pe Onor. cetătean Cîrcioc ce a dat at î- 

tea probe de. integritatea cea mai pură şi de 

patriotiamul cel mai pur? Imi va răspunde nsgrs- 

şit D1. ministru de res] că formarea unei 

nouă baterii este necesară? Insă, dlor, stră- 

moşii noştrii români , companionii de arme al 

strămoşului nostru Traian, n'aveau trebuinţă 

ae atîteu tunuri pentru ca să învingă pe inamici 

şi cînd e chestiune de bani se cuvine să fim 

sconomi, căci acest budget e produs de obolul 

săracului, acelui sărman asuprit şi nenorocit 

pe care cade toute sarcinele!.. acelui iloct ce 

geme de secole fără ca Dl. ministru de interne 

să fie îngrijit pînă acum de a propune Camerei
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un proept de lege pentru uşurarea clasei de jos. 
Ah! Domnule ministru de interne! dacă ai avea 
alte gînâuri decât cei de a prinde o rădăcină 
eternă pe scaunul preşedinţei, ai gîndi că 
dinaintea Dumitale două drumuri sînt deschise, 
acela urmat de Bimbaşa Sava şi acela urmărit 
de Cavur!...In darn DI. ministru al afacerilor 
sttăine mă întrerumpe sub pretext că n'aş fi în 
cestiune...Dlui nu ştie uzul parlamentar, dar 
eu... sînt trimis aici de naţiune ca reprezen- 
tant a1 intereselor ei. Acest mandat sacru îl 
voi îndeplini ca cetăţean liber şi liberal apă- 
rînd cu energie şi cu logică libertatea, egali- 
tatea, dreptateu,fraternitatea, inviolubili- 
tatsa, inamovitbilitatea, autonomia, convenţiune 
drepturile naţicnale, credinţa naţională, par- 
tidul naţional şi cele-l-alte... etc a 

Prin urmare vedeţi: un discurs tipice al unui de= 

putat prstenţios de cari erau şi pe vremea lui - 

Vasile Alexandri. 

Alexanâri nu a putut suferi pe politicaini şi 

detasta viața politică de la noi. Cors spondenţa lui 

e plină de imprecauţiuni contra vieţei pe care o 

duceau politicianii şi de expresiuneu mulțumirei pen 

tru traiua liniştit pe care-l ducea la Mircești cu 

deosebire după 1860. 

Nunumai politica ce la noi î1 desgusta, dar în-
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treaga politică suropeană: într'o scrisoare către 

[on Ghica califică politica franceză de o politică 

de băcani: "La politique &picidre de 1a France“ 

vobind, tot într,o scrisoare către Ghica, de astă 

dată de politica noastră , califică pe politicianii 

noştrii de papagali ai politicei din Bucureşti: 

"Les pâroqusts de la politique de pucarest" şi ar 

mai fi multe de citat din această privinţă din opsr 

lui Vasile Alezanâri . . 

Tocmai din această ură pe care 0 avea Alexanări 

con ra politicei, se vede iarăşi o parte a sufle- 

tului său pe care am caracterizat-o deja în lecţiu- 

nea precedentă: e1 era un Om senin cars voia să 

se depărteze mai mult sau mai puţin de luptele ste- 

“rile care făceau plăcerea politiciani1lor şi nu voia 

să so amestece în ufucerile care puteau ușor să-1 

desgusate după urată dealtmint erelea în coresponden- 

va Iul. | 

Teatrul lui Vasile Alexandri însă, nu poate să
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“fie studiat  dacă-] separăm de acela care 1': îin- 

_terpretat. Succesul lui Alexanari în teatru în. 

epoca de pe la 1860, trebue atribuit, cel puţin pe 

sfert dacă nu pe jumătate, şi actorului care a ju= 

cat piesele lui: Matei Millo. 

Trebue să consacrăm cîte-va cuvinte lui Matei 
Millo pentru că e1 n'a fost numai un simplu actor 

ci a compusa singur piese Grumatice, 

Millo s'a născut la 1815; era destinat unei ca= 
riere nu atît de lucrative cît mult inviadiată de 
unii pe atunci ca şi astă-zi: cariera de şef de bi- 
rou la un minister oare-care. A petrecut cît -va 
timp la un as6menea minister; a plecat însă desgus- 
tat şi hotărtt să încerce terenul dramatic. Bra 
predispus pentru aceasta şi entuziasmat psntru te- 

Ziasmat prin teatrul lui Asachi; era în or ce caz 
ferm decis să se facă actor. A plecat în străinătate
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a petrecut cît-va timp în Franţa gi se întoarce în 

țară probabil pe la 1845. A jucat de cîte-va ori 

ca simplu diletunt în trupele angajate de KogăIni- 

ceanu şi Alexandri. 11 vedem apărîna pe scenă la 

1846 însă numai la 1850 se fixează ca actor deveni na 

interpretul crsaţiunilor lui Vasile Alexanări. 

Alexandri era mulţumit de cmul pe care-l găsise pen- 

tru ca să-i asigure succesul mai mare al pieselor 

lui. In acevăr, or de cîte ori se aedea pe la 1850- 

1860 vre-o dare de seamă a unei piese a lui Ale- 

xanări, laudele către autor erau totdeauna înto= 

vărăşite de laude aduse actorului; aşa încît Matei 

Millo, ulătur de Vusile Alexandri, au întemeiat te- 

atrul nostru naţional sub forma pe care o găsim pe 

la 1860. | 

cea mai mare parte din activitatea lui teatrală 

a petrecut-o Millo în laşi pe urmă a trecut la Bu- 

curaşti şi a jucat şi aici piesele lui Alexandri 

pe care le a popularizat şi misse pare că între
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1885 şi 1890 Mille încă mai juca din repertoriul 

Vasile Alexandri. 

Matei Miilo moare la 1896, cu un an prin urmare 

după Vasile Alexanâri, lăsînd pe lîngă numele de 

cel mai talentat înterpret al lui Aloxunari şi acae- 

la de autor dramatic: în adevăr Millo a compus "“Ba- 

ba Hîrca", piesă care a avut tot atîta succes ca. 

una din piesele lui Vasile Alexandri; a compus 

"Postul Romantic" în care singur a interpretat ro- 

iul principal şi alte cîte-va piese. 

„Pe Matei Millo î1 cunoaştem însă şi ca poet. A pu- 
_blicat o poezie în genul celor ale lui Cîrlova şi 
Grigore. Alexandreacu , intitulată "Meditaţiuni asu - 

pra cstăţei Neamţu” care a fost publicată după moar- 

seu lui Millo în"Convorbiriie literare" din 1896 de 

către D1. Iacob Negruzzi. Prin urmare , incidental ; 

suuntind pe Vasile Alexandri trebue să amintim şi 
da Matei Mizie,
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Revenim acuma la activitatea Gramatică în faza 

întîi a lui Alexanări şi trebue în această pri- 

vinţă să facem o reflexiuns: spuneam că Alexandri 

era un optimist pe la 1840-44; că el asclarase răs- 

bâiu societăţei pentru că prevedea succesul pe care-: 

voia şi pentru că spera că în curînd are să se mo- 

difice societatea graţie satirizărei obiceiuriior 

rele, pe teatrul compus de s1. Optimismul acesta 

al lui Alexandri este în adevăr justificat în multe 

puncts. In adevăr Alexandri singur văzuse după 

1880 că unuele cin piesele lui nu mai puteau fi 

jucate pentru că nu mai erau elementele care să-i 

susţină, dispăruse socistatea ia care s9 adresase; 

dispăruse societatea care era riaiculizată. Prin 

urmare după 1880, o mure parte din aceste piese 

ale lui devenise mai mult nişte docimente sociale 

şi perdeau caracterul Lor literar. Cu toate aces- 

tea dacă citim cu oare-care atenţiune teatrul lui 

Alexanări , vom vedea că multe din defectele biciui-
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te de el atunci au răpas și astă-zi şi optimismul 

lui în această privinţă nu e tocmai justificat. 

Sînt în adevăr aceleuşi defecte cars au persistat 

sub un nume schimbat încât o mare parte din sub i8c- 

tele puse pe scenă de Alexandri pot figura şi as- 

tă-zi în repertoriul dramatic; bine înţeles că re- 

pertoriul acesta trebue modificut în -sensul ca să 

se adapteze mai mult la spiritul nostru literar de 

astă-zi. Dacă astă-zi forma nu mai poate fi aceea 

de la Alexanari cu toate acestea teatrul lui poata 

ca fond să fie continuat; de altminterelea teatrul 

lui Caragiale în fond nu e decît continuarea tea- 

trului lui Vasile Alexandri; şi după Curugiale s'ar 

putea să vie şi alţii ca să continue firul acesta 

pentru că sub o altă formă, fondul, substratul pe 

care se reazămă în mare parte multe cin piesele li 

Alexanâri s'a păstrat 

Termin cu aceasta observaţiunile asupra teatru- 

lui nostru dintre 1840 şi 1860; Rămîne ca într'o
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lecţ iune vi it oare să studiem teatrul lui Alexanari 

cu pretanţiuni mai artistice, adică teatrul lui Ale- 

xandri care se rezumeuză în "Despot Vodă" 

Ne rămîne după aceea, pentru ca să încheiăm acti- 

vitatea postului moldovaan, să ns ccupăn de alte 

cîte-va detalii intsresante de re lovat în opera lui 

precum şi de caracterizarea înfluinţelor literare 

la care a fost expus scriitorul nostru. Acestea în 

lecţiunea viitoare. 

LECTIA XIL4 
-. .._.„—.-_.—_. ._..-.._==—man———.._ 

Dlor , după 1870 Alexandri reia firui activităţei 

lui âramat ice început deja la 1840 şi întrerupt 

cît-va timp. De astă-dată însă Alexanâri nu mai 

scrie comeăii , voceviluri şi farse ci se înalţă 

ceva mai sus, încearcă un gen dramatic ceva mai su- 

perior, ne dă de astă-dată drame, sau, cum ]le iîn- 

titulează 61 cu un titlu mai gsneral: "simple piesă 

Atunci a scri s Alexanări "Despot -Vodă*, "Pînt îna
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Blanduziei” şi "Ovidiuh prin urmare 0 aramă luată 

aîn istoria noastră naţională şi două luate din îs- 

toria latinităţei. 

In “Despot Vodă" Alexanâri se încearcă să desmor-= 

mânteze figura cunoscutului personagtu din istoria 

concurenţei între Alexanâru lăpuşneanu şi lacob Eru- 

“clide Despot Vodă. Era în adevăr, în caractorul a- 

cestui personagiu, ceva care se potrivea pentru 0 

piesă dramatică. Un aventurier, om cu care-care 

cultură, un spirit svînturat şi un ambițios în aca- 

laş timp; Alexundri găsea prin urmare un subiect 

destul de potrivit pentru piesa lui. Dar chiar de 

la această întîi dramă Alexanari ne arută defecte 

pe care nu a putut să le evite mai tîrziu: ti 1ip- 

sea lui Alexandri, În ceea ce priveşte activitutea 

dramatică, simţul istoric fi lipsea totaeoaată chiar 

cunoştiinţele necesare pentru u ne arăta trecutul 

nostru aşa cum fusese 61 şi pentru u prezentu per- 

sounele cu apucăt i p urile şi tendinţele pe care 1e
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av5a persoane din secolul al XVI şi XVII. Inainte 

de toate chiar pe personagiul principal Despot Vodă 

Alexanâri ni-l falsifică întrucât -va: îi dă o aure- 

"o1ă care nu i se potriveşte tocmai bine; vreu să-1 

facă un fel de apostol ul unei idei mari: în mintea 

lui Despot Vodă, după Alexandri, se naşte un plan 

gigantic: acela de a întreprinde o cruciadă ener- 

gică contra musuimanilor, o cruciadă în fruntea că- 

vroia să pună principarele romîne şi în special Mo]- 

aova pantru că zicea Despot Voaă ţările Romîne au 

o menire înaltă de la rpovidenţă. Este o notă falsă 

desigur aceustă purte a operei lui Vasile Alexandri 

este de neînchipuit cu Despot Vodă să fi imaginat 

un usemeneu lueru. Aveu în adevăr, după cum putem 

cunoaşte din isvoarele destul de numeroase istori- 

ceşi destul ce oxacte care s'au păstrat, avea Des- 

pot Vodă planul ci să reîntemeieze oare-cum impă= 

răția veche bizuntină dar planul de o cruciată în 

fruntea cărsiu ză fie pusă chiar Moldovu, este bina
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“înţeles u un plan cu aosăvirşire | demodat pe vremea 

aceea. 

Nota aceasta devine şi mai falsă la Alexunări Ga- 

că co punem în legătură cu idesa generală din dramă 

şi cu mersul acţiunei chiar: Despot Vodă ajunge să 

convertească pe cîţi-va boeri; să-și facă partizani 

cu ajutorul cărora să ia tronul lui Lăpuşneanu, gra- 

ţie faptului că Despot îi ameţasa cu asemenea vorbe 

şi planuri care nu put eau să aibă nici o realizare. 

Este iarăşi ae neînchipuit cum boerii noştrii de pe 

atuncea ar fi putut înţelege asemasnea „Iueruri pe ca- 

re le exhiba Dospot Voaă; nu mergsuu cu mint sa boe- 

rii noştrii pînă acolo; era de neînchipuit peatru 

si asemenea lucruri; politica locală, mărginită, 

era singura cara fi preocupa; prin urmare dacă Des- 

pot Vodă ajunge să-şi facă partizani printre boeri 

numai prin faptul că-i utruge împrejurul acestei 

idei aşa de strălucită, este fals, cu desăvîrşire 
fals şi istcriu ne arută că altele sînţ împrejură-
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rile care au făcut ca Despot să-şi căştige cîţi-va 

boeri cu care să-şi asigure o isbînaă, trecătoare 

de altminterelea. | | 

Mai falsă însă este alcătuirea piesei lui Alexan- 

ari şi din alt punct ds vedere în legătură înt ru- 

ct va cu cele precedenţa: ăstna ce o parte por s0- 

“ nagiul Despot Vodă şi urmări nd pe boerii care se 

grupează în jurul lui, vedem că ei, între 1, sînt 

animați de ideii care iarăşi nu puteau exista pe 

vremea acsea, Alexanâri în adevăr a suferit ae 

Gefactul că postiza trecutul precum postiza şi vi- 

itorul; Alexandri nu putea să-şi înch ipuiască că 

multe G în ideile care au răsărit la noi avea la £n- 

ceputul sscolului trecut n 'ar fi avut propagat or 

antariori ; ei bine luerul acesta îl face Alexandri 

în Despot Voaă, pe Moţoc î1 reprezintă cum 8ra pro9= 

babil un boer al divanului nostru dar între 1859- 60 

căci este de neînchipuit ca Moţic să vină să spună 

tu i Tomşa lucrul următor! sînt purtizun al lui Des-
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pot ventru motivul că văd că ţara nu poate mergs 

departe; sînt multe certuri psntru domnie, multe 

familii de pretendenți şi singura s01uţ iune ar fi 

atunci ca să alegem un aomn străin. lase care numai 

pa ia 1850 a putut veni în miutsa noastră dar pe 

care în nici un caz nu 0 puteau avea contimporunii 

ti Despot Vodă. lacă Moţoc ca spune lui Tomşa În 

această privinţă şi cum cată să esplice conduita 

lui căutînăa să convertească totaeodută şi pe Tomşa 

la ideea care l'a făcnt să treacă de partea lui 

Despot: 

"Destu 1. ..vreau pace în ţară domnind gub cer 
senin." 

şi iacă de ce Tomşa propune un domn străin. E fals 

cu desăvîrşire fala asemenea lueru căci această ide 

nu putea exista în mintea contimporanilor lui Des- 

pot vocă, 

cu toate acoatsa Despot vodă t ot aminteşte ici 

şi. z010 pagini din istoria noustră trecuţă, în mo- 

âui de a vorbi poate mai puţin, în modul de a gînai



nu totăcauna dar în unele acţiuni care, cu oare-care 

bunăvoință, ni le putem - nchipui ca întîmplate 

cu cîte-va suta de ani înainte de momentul cînd a 

scris Alexandri piesa. 

In piesele cu subiecte luata din istoria Roma» 

nilor, Alexanâri se arată facă mai slab; 6 mai pu 

ţin dibaciu în redarea coloarei 1ocale şi veden pe 

post incapubii să se asimileze cu spoca pe cars e 

pune pe scenă. Nunumai at?+ dar Alexandri în acâs- 

te piese esta mai put în fericit în alegerea psrsoa= 

neler: în "Fîntîna Blanduziei* ia pe Horaţiu şi 

nâ=1 reprezintă; Horaţiu îngă nu poate fi un perso- 

nagiu de scenă, nu g un personagiu potrivit pentru 

o compunere dramatică. Horaţiu era un epicurean, un 

egoist, un cm fără activitate, un scriitor şi atîta 

tot; n'a avut 2 viaţă sbuc iumată , împrejurare care 

ar fi înlesnit punersa lui pe scenă; prin urmare 

nimic în toată biografia lui cars să ne îndreptă- 

țească a face Gin Horaţiu eroul anei compuneri
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dramatica; de aceea Alezandri a trebvit să grupeze 

împrejurul lui fel de fel de persoane şi a-1 pune 

pe Horaţiu într'un mediu care de altminterelea nu 

e do loc măgulitor pentru gloria postului roman. 

Dar în afară de acestea, În Fînţîna Blanduziei sînt 

deiscte cronologice, care au fost deja remarcate de 

critici; Alexanări ne arată că nu ştie cîna a mu=! 

rit Ovidiu şi Virgil dovedindu-ne că nu era atăpîn 

pe subiectul său, | | 

In Ovidiu regăsim aceleaşi dezacte ca şi în "Pîn- 

tîna Blanduziei"; unele calităţi însă persistă, ca- 

lităţi care aalvează în adsvăr activitatea aceasta 

din urmă a lui Alexandri: aceeaşi formă frumoasă, 

dialoguri destul de bins redate, ici şi colo un 

humor care nu e de loc exagerat. Defectele însă la 
"Ovidiu" reapar iarăşi. Poate că Alexanâri aici 

era mai îndreptăţit su puie pe Ovid pe scenă căci 

a avut întrucît -va o viaţă mâi frămîntată, tristă 
chiar la sf îrşitul ei din cauza împrejurări rilor
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care l'au dus în exil; dar cu toate acestea, din 

moâul cum ni-] reprezintă Alexandri, se vede imee 

diat că nici Oviaiu nu putea fi aşa uşor pus pe 

scenă pentru că nu putea să susţie o acţiune ca 

acea pe care ne-o desvoltă poetul moldovean. 

In “Ovidiu“, la sfîrşit, constatăm un defect de 

care nu s'a putut aesface Alexanări şi care a adus 

întpetţ-va un prejudiciu cttor-va din compuneri 16 

lui: Alexandri a fost, am spus-o deşa, un patriot 

moderat în multe privinţe, faţă de contimporanii 

săi; dar mai puţin moderat aectt un Alscu Russo sau 

un M.Kogălniceanu chiar. In vre-o 4-5 poezii precum 

şi în Ovidiu” adauge la sfîrşit o tiradă patrio- 

tică cu desăvtrşire ne la iocul si; tiraaă patrilo- 

tică care în Ovidiu este și un anacronism: Ovidiu 

moare , - aşa sfîrşeşte acţiunea -- şi Alezuneri” îşi 

închipueşte pe Ovid că vede în viitor temelia unei 

stăpâniri puternice ia Dunăre, a unei provincii ro- 

mans , provincie romani zată de Traian, şi în acelaş



„= 692 = 
timp spune că stapănirea aceasta glorioasă de 1a 

Roma, de ps malul Tibrului, va trece spre malul Nis 

trului. Prin urmare face aluziune cars-cum la po= 

porul românesc care avea să continue gloria veche: 

a Romanilor. Ei bine e de neinchipuit asemenea lu- 
cru şi este un motiy de scenă cu desăvîrşire nenoro- 

cit: pe cînă în tot timpul Oviaiu se plînge de ns- 

cazurile lui şi chiar, cître sfîrşitul piesei, abea 

mai poate vorbi pentru că 8 aproape să moară, de o 

dată î1 vedem improviztnă o asemenea tiruaă patrio= 

tică; o profeție care putea să convie lui Alexanâri 

putea să fie aplaudată de spectatorii ae pe la 1880 
dar care este cu desăviîrşire nepotriviţă,. 

Asamenea tirade patriotice găsim la Alexanari. 

şi în poezie aşa în poezia "Păsări ca" ; "Lorgu de la 
Sadagura" sfîrşeşte iarăşi cu versuri patri dticez 

Sînt Romîn şi tot Român | Eu în veci voi să rămân 
Tara noastră să trăiască 
Si'n veci steaoca să-j lucească! 

E foarte nepotri vit ca. ce o dată să vezi pe cei
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care sînt cât se poate de veseli că de odată încep 

să întoneze asemenea tirade patriotice. 

Acestea sînt observaţiunile care aveam să le 

facem asupra părţei Gin urmă a activităţei drama= 

tice a lui Alexanâri. Cu acestea termin totdsodată 

cu analiza operei lui, analiză din punctul de vede- 

re al caracterizarei şi într*o parte numai din punc- 

tul âe vedere al oxplicărei. 

| Ne rămîne un 216 îm punct, punot esenţialmat e in- 

teresant ae studiat , şi anume influinţa întîi ro- 

mînească şi în al dotiea rîna străină care au con= 

tribuit la formarea operei lui Alexanâri . 

Inf luinţa Romînească, este de origine populară; 

infiuinţa străină, e de origine franceză şi în spe- 

cial romantică, E | | 

Din punctul de vedere cronologic, desigur că ar 

trebui să studiem întîi influinţa romantică şi pe 

urmă ps cea populară românească asupra lui Alexandri 

căci Alexandri a fost întîi romantic şi pe urmă a
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devenit popular, În sensul că şi-a asimilat elemente 

Gin literatura noastră populară. 

O parte a tinereţi, tocmai partea cînd îşi for- 

mează cins-va spiritul literar, a petrecut-o Ale- 

xanâri în Franţa. Acole a citit mult pe romanticii 

francezi şi în special pe Lamartine şi cînd se în- 

toarce în ţară la 1939, apare cu desăvîrşire român= 

tic aşa cum îl cunoaştem din "Buchet iera din F1o- 

cena /" sit va improvizări de verauri franţuzeşti, 

scrise în gsnui lui Lamartine, din cari a publicat 

cîte-va în "Spicuitorul* iui Gh- Asaki şi într'o 

revistă franceză tot aşa de cuncscută atunci ca şi 

astă-zi: "A'Illustration“. Prin urmare Alexandri & 

fost infiui ţat întti de şcoala străină şi pe urnă 

a ajunsa să cunoască mai de aproape literatura noas= 

tră populară după ce s'a întors în ţară la 1839 şi 

a călătorit pe la 1839-1842 prin munţii Moldovei 

de acolo a adunat cîte-va elemente din care avea să 

se folosească mai tîrziu pentru colecţ iunea lui ds
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balade. Aloxanâri singur & arătat că un post tre- 

bue înainte de toate să-şi asimileze spiritul po- 

porului din care face parte. Intr!'o notă, la 0 poe-. 

zie, face observaţiunea că în literatura noastră 

populară sînt o gumă ds elemente care nu t rebuesc 

neglijate ce artist şi care pot fi puse la ccntri-. 

buţiune pentr: opere care pot sta alături de cele 

mai însemnate din iiteraturile străine. Alexandri 

"după es spune că "Popogrul este isvorul celor mai 

poetice creaţii, calor mai neperitcare opere şi poe 

eţii mari; cari apar ca nişte rari meteori, nu sînt 

aectt ravelatorii măestri ai poeziei popoarsior con- 

centrată în sînul lor" adaugă: 

"Poveşti 1e noastre reprezintă o comoară atât 

âs bogată în iscoâiri ingenioase, în imagini 

feerice, în flori de graț ioasă poezie, căde 

star naşte în România un nou Ariosto, el ar 

compune un poem ds aceeuşi valoare nepreţuită 

ca poemul lui Orlando." 

Aceste cuvinte sînt prin urmare ca un fel de pro- 

gram unei părţi din activitatea lui Vasile Alexan= 

xi si Alexanări în aaevăr a căutat să-şi asimile- 

+
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ze cît mai mult spiritul nostru popular reprezen- 
tat prin literatura nescrisă. E1 avea înâințe ae 
toate o dragoste naţărmuită pentru poporul nostru 
dragoste care l'a ajutat să înţeleagă bine firea lui 
La începutul unui articol consacrat poeziai popu = 
lars, se exprimă astfel asupra Romînului : 

Mie mi-e drag Romfual şi ştiu a preţui bunătă- ţile cu care 1'au dăruit natura, Mie drag să-I privesc şi să-] ascult, căci ele simplu şi frumos în înfăţişarea lui, căci e curat, înţe=. lept,, vesel şi poetic în graiul lui. potacesacac. ..... 

Eu î1 iubese Şi am multă sperare într'acest Popor plin as simţire... ..a] cărui geniu lu- ceşte atît ae viu în poeziile sale alcătuite în onoru1 fapteior măreţa.,u . 
Prin urmare, iubinăa Poporul, avîna Convingerea cs 0 literatură nâţionălă nu se poate naşte decît în contactul intim dintre literatura cultă şi litera- t ura nescrisă, a 

toate părţi 

ia contribuţ iune pentru Serile luj vii JS 4 aq Alezanar
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La 1844, într'o scurtă notiţă publicată în "Proe 

păşirea", Alexandri a publicat un fei de apal pentru 

colecţiunea de balada pe cere o pregătea. lacă 

care seste acest apel, care a seăpăt multora din 

vedere, dar care esta interesant din puret de ve- 

dere cronologie şi pentru a cunoaşte mai de aproape 

activitatea folkloristă a lui Alexandri pînă pe la 

1844: | 

“D1. Vasile Alexanâri, dorind a îndeplini eolee- 

ţia ce a făcut de cîntece populare a Romînilor, 

pînă a nu le pune încă sub tipar, pofteşte pe 

toţi cetitorii foaiei ştienţifice şi literare 

ce vor cunoaşte şi vor avea poezii populare 

să bine-voiască a le împărtăşi D-sale." 

Prin urmare 1 1844 Alexandri avea care-care ma= 

terial popular şi atunci se adresează acelora cari 

ar ri putut contribui ia îmbogățirea acestui mate- 

»ial. In 1848 se vede că Alexandri a mai cules din 

literatura populară din Transilvania în pribegiile 

sale ; aceasta o spune singur la pagina 13 din Ro- 

mânia Literară, acăugînd însă că vre-o cîte-va po- 

ezii i-au fost comunicate de D1. loan Popescu.
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Se ştie însă că în afară de acesta şi de alţi ctţi- 

_va pe care îi aminteşte singur Alexanari în eadee- 

iunea lui, cu deosebire Alecu Rusesc eate aceia 

cars a contribuit foarte muite la colecţiunea de 

„poezii populare dată de Alexandri; cu toate acestea 

nu trebueşt e contestat lui Alexandri e parte din 

elsmentul foikloric pe care l'a publicat la 1852, 

Nu putem şti din ce împrejurare Alexandri a întîr- 

ziat cu publicarea colecţiunei sale de balade; pe 

la 1842 putem spune că o avea aproape gata în aceeaşi 

at-are aproupe în care o găsim în broşura din 1852 

În or ce caz la 1852 ne dă o colecţiune, dsstul de 

variată, cu cîte-va specimene interesante din lite- 

vatur a noastră nescrisă. 

Nu mă voi opri presu mult asupra lui Alexanâri ea 

folklorist; spun "folklorist“ cu toate că singur 

a renunţat la acest epitet şi n'a avut pretenţiunea 

de a fi folklorist, om de ştiinţă; Acsia zari au 

acuzat pe Alexanări că nu sera folklorist nu l'au
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acuzat dacît în teorie pentru că folkiorul din pune- 

tul ae vedere ştienţific n'a fost studiat la noi şi 

chiar aceia cari au venit după Alexanâari n'au dat | 

mai multă probă de discernâmînt în alegerea slemen- 

tedor populare de studiat, In or ce caz, Alexanări 

a fost viu atacat pe tema că a denaturat creaţiu- 

nile poporuiui nostru. Alexandri singur a mărturi- 

sit în mai multe rînduri aceasta; în prefața co- 

lecţiunei lui şi în diferite scrisori către Bă1- | 

cescu şi Ton Ghika Alexandri spune că a prefăcut 

mai multe balade şi că a făcut mai multe mici în- 

areptări. In or ce caz nu trebue să i se fucă un 

mame capăt de acuzaţiune dintr'aceasta căci această 

împrejurure mu trebueşte uitată: că nu se schimbă 

tocmui uşor o poezie: populară, ca fond cel puţin 

şi ca idee precum şi ca formă de mul:e ori; schim= 

barea este mult mai aridă ascât ns-o0 închipuim noi. 

Din eonferinţa pe care a ţinut-o D1. Hogaş la seni- 

nar, aţi putut vedea foarte bine cum acoalaeşi ele-
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mente pot fi păstrate din gensrațiune în generaţiu- 

„ne eu mici alterări aşa încît „la Alezanâri să ş șin 

alterări care s'ar părea eă au fost făcute de el 

cu toate că în realitate găsim şi în alte colecţiuni 

aceâeaşi poszii cu acelsaşi schimbări aproape eu 

toate că. n'a contribuit eolecţionarui întru nimie 

la asemena schimbare; aşa înctt de la o simplă com 

parare a unei poezii a lui Alexanări eu aceeaşi 

poezie dintr'altă colecţiune de poezii populare, nu 

se poațta trupe abaclut nici o concluziune sigură 

Iaeă prin urmare că Alexanadri, cu toate că şi-a 

permis unele alterări, eu toate acestea nu se poa= 

te spune eă a denaturaf prea mult spiritul nostru 

popular reprezințat prin poezie şi că colecţiunea 

lui n'ar avea aproape nici o valoarei antru că adu- 

nînd, şi<a permis prea mults gehimbări. Or cum ar 

fi însă, această colecţiune este indispensabilă 

pentru a cunoaşte ucet:'Yitataa lui Vasile Alexandri 

atunci cîna începe 4 scrie versuri; prin urmar 6 în
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pericada dintre 1840 şi 1850. Cea mai mare parte 

din poeziile scrise ia începutul carierei sale, ne 

arată la Alezanâri nota eurat populară; chiar vo- 

lumul lui "Doine şi lăerimi care” începe cu 0 doi- 

nă în sensul popular : | 

Doină, doiniţă! 
De-aş avea 0 puiculiţă 

Cu flori galbins'n cosiţă 

Cu flori roşii pe guriţă; etc 

este cu desgăvirşire 0 compunara în stil popular - 

Alexanâri însă e greşit de sigur cînd a voit să 

concureze cu poaţii noştrii anonimi şi cînd a cre= 

zut că va reuşi să scrie versuri tot aşa de naive 

ca cele pe care le culesese; spiritul şi l'a asi=. 

milat , este adevărat , dar trebuia să se oprească 

poate numai aici fără să caute să dea pceziilor lui 

formă populară, jucrul cel mai greu de imitat: cu 

toate acestea Alexandri nu s+aâ oprit aic: a pub li - 

cat o mulţime ae versuri în "Doine şi Lăcrămi care” 

cu degsăvîrşire după tipicul poeziei noastre popu- 

lare. Une ori s'a arătat mai maestru în redarea
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formei populare; spiritul şi 1'a asimilat cu Gesă- 

vîrşire dar din cauza formei în cele mai multe ca- 

zuri Încercările lui n'au putut să reuşească. 

Voi cita o singură poezie în care Alexanâri în 

adevăr a reuşit să ne dea ceva într'o. formă care 

reuminteşte destul de bine poezia noastră po- 

pulară; este anume poezia din Marioara Floricara, 

care este o descriere întocmai în sensul acelora 

pe care le găsim în literatura populară. Cînd am 

studiat pe Costache Negruzzi vi-aduceţi aminte cum 

am caracterozat elementul de comparaţ iune în lite- 

ratura populară; vom vedea la Alexanâri un pasagiu 

cu o comparaţiune de crigine populară. Iacă cun 

ne descrie Alexandri pe Marioara Flor iocara: 

Ia Moldova cea frumoasă 
Viaţa-i dulce şi voicasă! 
L'al Moldovei dulce soare: 
Creşte floare 1îngă floare! 
Multe păsărele'n sbor 
Pură minţi cu glasul lor! 
Multe feste şi neveste 
Pură inimi făr'de veste! 
Dar umblare-ai, frăţioare, 
Nouă ani întregi cu soare, Sus în munte, la muntsni, 
Jos în vale, la văleni ,
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Si de-ai călca nouă ţări 
Si de-ai ţrece nouă mări, 
Ploricică n'ai găsi 
Păsărică n'ai zări 
Nici nevastă mîndruliţă, 
Nici copilă drăguliţă 
Ca Măricara 
Ploricara, 
Zinişoara munţilor, 
Soricură florilor! 
Albă ca o lăcrumicară, 
Dulce ca o primăvară, 
Era sprintenă, uşoară 
Ca un puiu de căprioară. 
Trupuşoru-i gingăzel 
Părea tras printr!'un inel! 

Nici micuță, nici năltuţă, 
Numai bună de drăguță, 
S'o tot strîngi la piept cu foc, 
Şi să-ţi fie de noroc! 
Ochişorii săi căprii 
Trezea lumea'n vaselii. 
Perişoru-i aurel, 
Ca mătasa subţirel, 
Trăgea ochii tot la el, 
Şi pe frunte=i strălucea, 
Şi?'n mici valuri se'ncreţea 

Ca vaiuri de-a grîului 
la suflarea vântului! 
Ş'apoi, frate, mai avea 

Pe guriţ!'o floricea, 
Şi'n guriţă mărgărele, 

Şi pe faţă-i drăgâănele, ste 

Este, cum vedeţi , o descriere în stil popular des- 

tul de bine redată; Însă cu deosebire în "Inşiră-te
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Mărgăriţe" Alexănâri, putem spune, a ajuns întru- 

cît-va tot ceea ca se putea da mai bine în acest 

pen."Inşiră-te Măpărite" este punerea în versuri . 

a unui basm. De la început şi pînă 1a sfîrşit a- 

ceastă compunere este cît se poate de gingaşă. A- 

ceasta sste ultima sforţure a lui Alexanari de a 

imița genul popular. După cât-va timp, după 1%60* 

1870, Alexandri renunţă la acest gen şi nu mai scrie 

doine sauv ersuri în formă populară decît numai 

foarte rar şi ca o escepţiune ss mai pot cita ase-. 

menea încercări. 0 astfel de escepţiune este "Stroe 

Plopan". 

Studiind acuma influinţa străină la Alexanări 

lamartins a fost acela care a avut o mai mare înrău= 

rire asupra poetului nostru; cele d'întfi inspira 

ţiuni ale lui Alexandri! au fost luate, după cum am 

anintit , de la Lamartine de aceea, în opera poetu- 

Mai nostru, es idee şi ca tona, vom regăsi la fia- 

care pas reminiscenţe şi imitaţiuni chiar cin 0ps=
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ra lui Llamartine. Ar caracterizat în general eîte- 

va idai ale iuti Alezanâri în iscţiunea întiia ar fi 

inuţi] să reviu asupra 107 să le reamintesc. Voi că- 

uta numai să arăt că cea mai mare parte din ideile 

ps care ieam aminţit atunci şi cu deosebire ids 1- 

le pe care le-a exprimat în concepţiunea pe care o 

are despre iubire, sînt datorite lui ianartine. Cu 

deosebire o poezie a lui Iamartina, anume "Chant 

d'amour“! rezumează, ca să zie aşa filozofia iubi- 

rei poetului fruncez; regăsim aceleaşi accente ca 

la Alexanari regăsim ideea că iubita este o fiinţă 

extraordinară, un fel de înger trimes din cer ca 

'să facă fericirea celui pe care-l iubeşte; vedem 

la Lamartine ceea ce am constatut la Alexanari anu- 

me că lubirea, chiar cînd a devenit o simplă aminti- 

re, păstrează încă farmecul ei poetic. Citez cîte- 

va pasgii din poezia "Chant d'amour" a lui Lamar- 

tine ca să le puneţi alătur de pasagi ile din Ale- 

xanâri deja citațe:
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Sa uviens-toi de :1'heure bânie. 
0u les disux, d'une tenâre main, 
Te r&pandirent sur ma vie 
Comms 1'ombre sur le chenin; 

Depuis cette heure fortunâs, 

Ma vis ata vie enchainâe, 
Qui s*'6coule comme un seul jour, 

Est une coupe ţouj ours pleine, 
_0u mes lăvres ă longue haleine 

Puigent, 1'innocence st 1" amour . 

„Prin urmare Lamartine exprimă aceeaşi idee ca şi 

Alexanâri că toată fericirea vine de la iubita lui 

Cîna iubirea a devenit amintire, Lamart î ne se 

exprină astfel: 

Lă |aaică în inimă| ta beată fieurit pour des 
sidcles sans nombre; 

Lă ton doux souvenir veille ă jamais & 1'ombre 
De ma fiaslits, 

Commg une lampe d'or dont une viarge sainţe 
“Protâge avec la main, en travsrsant 1'enceintţe, 

La tremblante clartă. 

Ah: quand la mort vienâra, d'un autre amour suâvie, 
Bteindre en souriant de notre double vie 

L'un et l'aitre flambeau 
Qu'e1le stende ma couche ă câts de 1a tienne,; 
Et que ta main fid5le embrusse encor 1a mienne 

Dans 1e lit du tombeau. 

Amint îm iarăşi că Alexanări ae cîte-va ori spune 

ci. scopul ultim al fericirei este să treci pe pămtht
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iubina cu 0 lungă sărutars; lamartine ps as altă 

parte ne spune: 

Cu plutst puissions-nous passar sur cettas terre, 

Comme on voit en automne un couple solitaire | 

De cygnes amoureux 

Partir, sn s'embrassant, du ni qui les rassemb le ; 

Ft vers les doux climats qu'îils vont chercher ensemble 

Stenvoler deux a deuz! 

Aceeuşi idee prin urmare. 

O concepţiune mistică pe care 0 găsim la Aiexan- 

ari, şi pe care um amintit-9, cu privire 18 iubire 

şi în special asupra persoanei iubite este concapţiiu- 

nea că ea este venită din coruri şi că după moar= 

te se întoarce tot în cer. Lamartine sxprimă ace- 

laş lucru pe care Alexanâri 1'a exprimat în "Steluţa" 

Cuncaşteţi bine poezia "Steluta” gocrisă după moar- 

tea iubitei sale Elena Megri în care poezie Alexan 

dri se aaresează steluţei care-a! închipueşte al că - 

întrupează fiinţa pe care € iubise ei. 

Lamart ine spuns acelaş lucru în comentarul p& 

care-l face la poezia lui imtitulată "Les ftoiles" 

lacă pasagiul unce exprimă pe scurt această ideas.
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Vorbină despre stele zica: 

"Sos lueurs sont des âmes, des regards, 
des silences pleira ds voiz connues 

Prin urmare stele sînt suflete cari au trăit oc - 

dată pe pămînt; sînt glasuri care vorbesc din cer 

Mai bine însă esta exprimată a lamart ine acease 

tă idee, şi în vareuri âs astă-dată, în poezia 

"Souvenir care ca idee se apropie mult de Ste - 

luţa" lui Alexandri . Lamartine își închipuie că o 

stea esto iubita lui şi îi se adressuză cu următoa- 

rele cuvinte: 

Mais ta jeune et briillante image 
Que le regret vient embellir 

„Dans mon sein ne suurait vieillir:. 
Comne I'm elle n'a point d'âge. 

In această strofă Lamartine revine asupra idei că 

suvenirul iubitei lui va fi în totdeauna sfînt. 

In strofa următoare spuna: 
z 

Non, tu n'as pas quitts mea yeuz: 
t quand mon regara solitaire 
Cessa de te voir sur la terre, 
Soudain je te vis dans les cieux
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Cîna nu ts-am mai văzut pe pămtnt , te-am revăzut 

pe cer, prefăcută în stea. Este prin urmare o în- 

rudire incontestabilă între Alezanari şi Lamartine, 

Lamart ine însă nu e singurul care a exprimat a- 

ceastă coricepțiune asupra iubirei; Lamartine a 

cunoscut ps Casian şi a fost inf duinţat pe de altă 

parte de Petrarca. Multe din ideile pe care le re= 

găsim la Lamirtine aînt împrumutate, modificate de 

multe ori şi mai mult deavoltate. Aşa idea că 

suf Istui iubitei ss întoarce în cer dia unde a pls= 

cat este a lui Cssian care spune despre iubita 

lui că “Razele dunsi răpesc sufletul ei* . Influir- 

ta italiană la lumartine este evidentă şi ,ain alt 

punct de vedere, vom constata o înrudire indirectă | 

între Alezanări şi Petrarca prin intermediarul iui 

lumartine: ideea, pe care am văzut-o atît de ener- 

gic exprimată la Alexandri şi Tamartine că iubita 

aste acesu care preface viaţa într'un raiu, este a 

lui Petrarca. lacă ce ne spune Petrurca în sonetul 12
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Da lei ti visn 1” amoroso pensiero .. pg “Da” îi 'vien '1'snimosa lsgg iaâria 

De 1 dînsa îmi vine iasaa de drâgoste; as la dînsa sr ce gînă învicrător| „aaa 
ro asemenea Petrarca exprima şi s1 acesuşi idee 

ps care am văzut-o la Lemart ine că iubita esta un 

înger coborit din cer: 

Nova angeietta sona 1'a1e aceosta 
Siess dal cielo in su la fresca riva Lă ond'io passava s0l per mis destine 

Îvaar ieal II] 
| Inger cara ai venit din cer spre aceast ma1 vesel şi pe unde patrecaam singur după cum îmi destinase. soarta| | 

Este prin urmare o înruaire între Alexunâri şi 
Lamart ine pe de o parte şi indirect între” Alexanari 
şi Petrarcaps de altă pa'te; &cesaşi idee o regăsi - 
la toţi poeţii aceştia redată bine înţeles sub o 
altă formă aupă spiritul part icular al fie. cărui 
autor, 

Mai ar fi ae. amintit ain opera lui amartine al-
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loage Gin opera lui Vasile Alexzanări. Cu cecsasbire 

este o notă caracteristică la romantici: să-şi în- 

chipuiască natura ca un fe1 ae templu mistice; po= 

st ului romantice 1i se pare că aude noaptea 82;0m0= 

te care se degajează din întreaga natură; tot ase= 

menea şi Alezanăâri vorbeşte în cîte-va poezii de. 

glasuri tainice pe care le auas în timpul nopţei 

şi alte multe înrudiri formale de astă aată, ar fi 

de făcut între Lumartine şi Alexanari; aceiaşi . 

termeni sînt întrebuinţati; aşa Alexandri nume şt u 

luna “făclia nopţei"; Tamartine o numeşte "1e flam 

beau de 1a nuit" etcir fi deci mu1t e de spus în 

această privinţă âar trebue să renunţ la alte com= 

paraţiuni căci crăd că cele amintite sînt suficient 

Pr in urmare; Alexandri este rezultatul a două in- 

Pui nţe: cea populară şi cea literară străină, în 

special frunceză.După 1860-65 şi pînă pe la 1866, 

Alexandri serie sub impulsul acestor două influinţe 

In balade mai cu seamă vsdam combinate aceste acuă
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influinţe; vedem romantismul francoz altoit peste 

elementul iuat din literatura populară: "Grui Sîne 

ger" de exemplu are ca temă o legendă auzită de 

Alezanâri din popor; şi acest sloment. l'a schimbat 

Alexanâri în sens romantic. 

Voi cita un pasagiu din "Legenda Ciocîrliei“ 

unde constatăm bine această fuziune a celor două 

influinţe la seriitorul nostru. 

Alexanâri începe pes ton popular, am crede că au 

2im povestirea unui basmu: 

De 
Si 
Si 
ca 

De 
si 
De 

cînd erau ca sarba anticii coderi deşi, 
mici ca muşunoae Carpaţii urieşi, 
văile profunde şi latele vălcele 
pe o apă lină uşoare vălurele; 
cînd în lume lupii erau păstori de oi, 
urşii cu cimpoae mînau cirezi de boi; 
cîna purta'n cosiţe Ilsana Cosinzană O floars cîntătoare, o floare năsdrăvană, "au fost copilă'n viaţă mai dulce, mai uleasă Decît frumoasa Lia, feci cură 'mpărăt easă! 

După 

lar, 

schimbă întruvît-va; 

ce na a făcut această povestire pe ton popu= 

vine şi ni se arată romantie; chiur forma se 

iar idesa esta cu desăvîrşira
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proprie literaturei romantice ne descrie anume cum 

Lia se îndrăpeşte ds soara şi cată să afle unde e 

locuinţa lui. pantru ca să se ducă Ia dîusul. Tacă- 

cum ne descrie Alexanâri scena în care Lia văzînd 

soarele se îndrăgsşte de s1 : _ i 

0! spilsnaidă comoară ds viaţă şi amor! 
Tu, chiu deschisa în ceruri să vad'a mea simţire 
Tu, singura-mi dorinţă, tu dulcele meu mire! 
Pleca-voiu, ah! pleca-voiu, luînă urmele tale, 
Să te'nţfilinesc Ferice, să te culeg în cale, 
Să fii al meu şi numai al meu, o! mînâre soare, 
Să nu mai piîng de moarte, cîna tu săruţi co floar 
Căci te urăsc atunae,..cu dragoata şi dor 
Si simt că de-acea ură duiousă am să mori 

Vedeţi aici este un fragment din ciclul poezii= 

lor romantice pe ec îna încsputul poeziei spiritul 

popular predomina. 

După 1880 Alexandri, în afară de piesele drama- 

tice pe care le-am amintit, nu mai scrie mult în 

poezie sau ceea ce scrie singur crede că nu merita 

să fie publicat. Ediţiunile care s'au făcut mai de 

curînd nu coprinde multe din poeziile pe care le a 

scris Alexzanari între 1880 și pînă la 1890 cînd
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moare. A scris atuncea multe versuri , chiar şi în 

" franţuzeşte, Însă aceste versuri ne arată ps Als- 

xanâri spre declinul talentului său; sînt versuri 

ocazionale; improvizări ale unui post cars e g19-= 

rificat , care în toate părţile, or unde s'ar duce. 

îi se oferă uu album ca să scris o împrovizare 

Bine înţeles că nu putea avea astfel scrierile ener 

gice pe care ni le dăduse pe la 1870-80. Alexandri 

însă a continuat pînă 1a 1890 să scrie şi chiar cu 

cîts-va săptămîni înainte de moarte se ocupa cu 

vevizuirsa unor munusori ss ale 1uâ. Prin urmare , e: 

tot declinul pe care 11 am constat at , put em urmăr î 

pe scriitorul nostru de la 1840 şi pînă la 1890 

timp de o jumătate de veac deci a avut 0 încordare 

continuă; o activitatea neîntrecută. 

Intr'o poozie care s'a publicat chiar la sfîr- 

şitul volumului al doilea, noua ediţiune, Alexandri 

îşi face ours-cum testamentu lui literar şi sot ae 

odată îşi arată părerea lu i asupra acelora care-l
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criticase. Nu e datată această poezie, în or ce caz 

după starea Psihologică care transpiră din ea, tre 

bue să fie pusă între 1880 şi poate chiar între 

1885 şi 1890. Poezia este intutlată “Unor criticit 

Tlacă cum se adresează Alexandri criticilor lui din 

cari unii î1 criticase foarte aspru: 

Am scris eu muiţe viersuri, şi poate chiar prea multe 
Dar n'am cerut la nima cu drag să le asculte, 
Nici mi-a trscut prin minte trufaş ca să păzesc 
In fruntea tuturora ce'nţr'una viersuesc. 
E unul care cîntă mai dulce decît mine? 
Cu-atît mai bine ţării, și lui cu-atît mai bine! 
Apuce înainţte s'ajungă cît de sus, -- 
La răsăritu-i falnic se'nchin'al meu apus. 

Alexanări îşi simţise deci singur apusul dar în 

versurile acestea ni se revelează tot aşa precum 

în cunoaşten din întreaga lui activitate; î1 reve- 

dem tot aşa de nobil, de îngăduitor, de senin. 

Dacă am compara cele scrise de poeţi, nu ai noştrii 

numai dar din toate literaţurile, despre criticii 

cari 18-au studiat sperile, desigur că am găsi o 

mare deosebire între ele şi a lui Alexanari . Nici 

o revoltă nu vedem la Alexanari; din contra: un
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spirit atît de larg încît ne-ar uimi dacă nu 

am cunoaşte deja calităţile lui; Alexanuri recu= 

noaşte că a scris poate multe versuri care nu erau 

corecte; recunoaşte că e spre declin; cu toate a- 

cesțea, zice el, dacă sînţ ai ţii carc vor să scrie 

cu atît mai bine, 81 şi-a îndeplinit datoria să vie 

alţii să meargă mai âsparte, lacă cum sfîrşeşte 

Alexanâri cariera lui literară şi cum pînă la sfîr- 

şitul vieţei lui , pînă în ultţimal vers pe care-l 

putem cunoaşte, a păstrat acesaşi seninătate; ace = 

laş spirit larg, aceeaşi nobleţă de suflet . 

Cu acestea încheiem apreţierile noastre asupra 

lui Alexandri şi încheiem tot deodată şi cursul de 

literatură ain anul acesta. | 

„Mi-ar fi trebuit poute încă cîte-va lecţiuni; 

aveam de gîna să duc literatura pînă 1a Eminescu 

între Alexandri însă şi Eminescu ar fi alţi scrii- 

tori de amintit şi ar fi trebuiţ să „spun ctte- -va 

cuv înte şi asupra unor prozatori cum este Papiu
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Ilarian şi cu deosebire lon Ghica care însemnează 

iarăşi mult în literatura noastră; ar fi trebuit 

să amintesc de poeţi cum ara Harulamb Grandea, care 

a imitat mult pe Bolintineanu şi pe Sihleanu care 

a scris poezii romantice cu mult talent; de ass-= 

menea şi pe Petrino; dar trebue să mă opresc aici 

Asupra acastor poeţi or ce manual şi în special 

cel al D-lui Rudow vă poate da cîte-va îndicuţiuni 

Asupra lui Eminescu bine înţeles că aş fi ţi- 

nut mult să vorbesc; bine înţeles că ur Ti trebuit 

să insist asupra lui tot at îta aacă nu mai mult 

aectt asupra lui Alexanari şi dacă lui Alexanări i 

am consacrat 4 lectiuni, lui Eminescu ar fi trebuit 

să-i consacrăm 6 lecţiuni şi poate mai mult aşa în- 

cît sînt silit să renunţ a studia pe Zi nescu pen- 

tru anul acesta sînt silit să renuni chiar la pla= 

nul pe care-l] făcusem înainte. Anul viitor, sau 

peste doi ani, voi lua pe Emi nescu ca autor spe= 

cial şi cu critic mai ales ul influinței străine
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şi din puncţul de vedere. aa. inf inciuinţei. pe care a 

exercitat -o ei ca post şi îi voi consacra nu 5- lec- 

țiuni dar poate chiar 3 sau 4 luni. Aşa încât. 

dectt să-l studiez superficial, mai bine renunţ cu 

desăvîrşire rămănînd să studiem pe Bmi nescu poate 

chiar anul viitor. 

- --00000== 

Sfârşit aa transcris în 16/29 Iunie 905. 

Henri STAHL 
Stenograf al Senatului.
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Grigore Alexandrescu 
Bolintineanu ... 
Alexandri”. . . 
Matei Millo . . . 
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CURSURI | 
stenografiute la Universitate şi reproduse la maşi = 
nu de scris ds Henri STAHL, stenogruf ul Senatului: 

ISTORIA ROMÂNILOR |Originile| curs stenogrufiat în 
1898-1899 după D1. profesor D. Onciul. 

INCEPUTURILE ISTORIOGRAFIEI LA ROMÂNI, curs steno= 
grafiut după D1. profesor D.Onciul în 1899, 

ISTORIA LIPERATUREI ROMÂNE |Secaza lutinistă-Eliada| 
Curs stenogratfiat în 1899-1900 după D1. prefesor 
Ovid Densuşianu. 

ISTORIA LIMBEI ROMÂNE |Ponetica, Morfolcgia| , curs stenografiut după D1. profesor 0.Densuşianu în 1899 1900. 

ESTETICA, cu exemple din literatura romînă contim= 
porană", curs stenografiat după D1, profesor M.Dra- gomirescu, în 1900-1902 

ISTORIA LITERATUREI- ROMÂNE |E11ade-Hminescu| curs stenografiut în 1900: aupă Dl. profesor Ovid Densu= şianu, şi truniseris-în 1903. 

ISTORIA LIMBET ROMÂNE |Sintaxa|  iaem. 

--00|00-- 

STFNOGRAFIA DUPLOYE adaptată limbei române , de Henri Stun1. Paris 1698. |eaiţiunsa II-a 1905 | ....1,50 
STENOGRAFIA CU ALFABETUL, LATIN, pentru uzul studen= tilor, ziariştilor. |Bucureşti '1900] „2... .. ...



COMMENT STENOGRAPHIER AVEC UNE MACHINE A ECRIRE, 
Limoges, 1901 

ANONIMUL, PALȘŞUL, GRAFOLOGIA în serviciul Justiţiei 
|în pregătire| 
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