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PREFAŢĂ - 

Vorbind de genurile literare, criticul francez Bru- 

„nelicre le aseamănă cu organismele zii. 

Se ştie că un organism se naşte, se desvoltă în 

anumite împrejurări, apoi dispare sau se preface 

făcând loc altui organism. Acelaş lucru sar pe- 

trece şi în domeniul lileraturei: genurile literare, 

dacă le socotim şi pe ele ca organisme, se nasc 

sub influența unei societăți, unui mediu, se des- 

voltă în condiții hotărite, apoi dispar sau se pre- 

fac odată cu schimbarea împrejurărilor cari le-au 

dat naştere, E | 

In această privință, nici un gen literar nu oferă 

sn exemplu mai strălucit ca romanul, Născut sub 

influența unor împrejurări bine definite, el s'a des- 

vollat cu încetul irecând prin diferite faze necesi- 

taie de evoluțiunea treptată a societății, a absor- 

bit în drumul său elementele altor genuri, şi-a a- 

similat toate ideile şi toate cunoștințele, până ce 

â ajuns, în secolul nostru, să cucerească locul de 

frunte în literalură, devenind oglinda vie a socie- 

(ății şi manifestarea cea mai însemnată a gândirii 

omenești. ”



RA 
DI de față, când romanul e în culmea 

măririi şi atolputerniciei sale, când milioane de 

cilitori îi privesc drept distracţia lor intelectuală 
cea mai trebuincioasă, este greu de prevăzut când 

ma dispare acest gen; dar el va trebui fatal să 

dispară odată, şi, pierind, va contribui de sigur la 

crearea unui nou gen sau la desăvârşirea vre- 
unui gen astăzi poate în faşă. 

Istoricul romanului francez, adică studiul amă- 

nunțit al fazelor prin cari a trecut şi critica ope- 
relor ce a produs, a fost încercat de multe pene 

competente, atât franceze cât şi străine. Ceeace 

îmi propun aci, este de a prezenta publicului nos- 
tru o simplă schiță, modestă și superjicială, a a- 

cestui gen, în care voi arăta pe scurt Jazele trep- 

tate prin care a trecut romanul francez, modifică- 
rile ce a primit şi împrejurările, lăuntrice sau din 

afară, cari au îndreptățit aceste faze şi niodijicări. 

Cu acest prilej voi aminii, în treacăt, şi operele 

de căpeienie cari au ilustrat genul şi aoi motiva 
meritele lor. 

In țara noastră, unde citirea romanelor franceze 

"e foarte răspândită, — dovadă vitrinele librăriilor 
cari gem de povara lor,—cred că o asemenea schiță 
nu va părea tocmai. lipsită de interes, cu atât mai 
mult- că va fi sprijinită de părerile şi aprecierile 
inariloi critici francezi. . - 

c. Ş.



ROMANUL FRANCEZ 
  
  

l, 

SECOLUL AL XVil-lea. 

Şi mai întâiu ce este un roman? 
Un roman este o descriere în proză a u- 

nor întâmplări adevărate sau închipuite, o 
zugrăvire a unor patimi puternice, a mora- 
vurilor unei epoci sau a unor caractere prinse 
după natură. Intâmplările, zic, trebue să fie 
totdeodată şi „nereale“ şi „adevărate“. Nereale, 
adică ca lucrurile să se petreacă altfel decum 
se_petrec_în_viaţă, întrun Chip _mai impună- 
tor, căci ori cât de interesante şi de compli- 
cate ar îi întâmplările mari sau mici din viaţa 
de toate zilele, ele nu sânt îndestulătoa;e pen- 
tru a ne încânta, pentru a ne interesa. Tre- 
bue însă, pe de altă parte, ca ele să fie adevă- 
rate, adică să conţină un fond real, să ne în- 
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făţişeze o icoană vie a vieţii omeneşti, aşa în- 
cât să credem că lucrurile ce ni se poves- 
tesc s'au petrecut îutr'adevăr. | 
Oricare va fi forma sub care ni se va pre- 

zenta, romanul trebue să ne descrie „întâm- 
plări“, cari alcătuesc fondul lui şi fără de cari 
n'ar putea exista; trebue ca aceste întâmplări 
să fie interesante ca să ne poate aţâţa curio- 
zitatea de le a citi; trebue, în siârşit, ca ele 
să conţină un fond de adevăr, aşa ca citin- 
du-le să avem sensaţiunea că luăm parte la 

„ele, că asistăm la desfăşurarea unor vieţi trăite, 
„că le vedem manifestându-se în salturile lor 
neprevăzute, că întâlnim ființe cari iubesc, 
suferă, urăsc, se bucură sau plâng ca şi noi, 
şi ale căror conflicte sufleteşti, cari ne inte- 
resează şi ne sgudue, sânt naturaie, posibile. 

Luat în înţelesul sau cel mai larg, adică 
ca simplă povestire, romanul îşi: are obârşia 

„în negura timpurilor. Forma sa cea dintâi 
pare a fi fost epopeea. Căci, în fond, ce sânt 
epopeele, dacă nu nişte povestiri geniale ale 
unor evenimente strălucite, ca de pildă răs- 
boaie, cuceriri, descălecători, revoiuţiuni, cari 
au sbuciumat mintea popoarelor din acele 
vremi indepărtate ? //iada şi Odyssea ne po- 

"vestesc răsboiul troian, Eneida ultimele svâr- 
coliri ale republicei romane. In Franţa, tot 
povestiri sunt poemele din evul-mediu, ca 
ciclul CHansons de geste care ne descrie ispră- 
vile răsboinice ale feodalismului, ciclul Tale 

-zonde isprăvile sentimentale ale .cavalerilor
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$eodali, iar poemele întitulate le Roman de ja 
Rose şi Ronan de Renart, satira puternică 
a” aceleaş societăţi medievale. 

Sunt aceste epopee romane? Nu. Dar ele 
conţin germenul romanului. Nu sunt romane 
fiindcă sunt scrise în versuri, fiindcă fondui 
lor e mai mult istoric, — istorie legendară 
bine înţeles,— apoi fiindcă miraculosul ocupa 
în ele un loc prea mare; însfârşit, fiindcă le 
lipseşte unitatea în acţiune, masura în vorbă 
şi descrieri, un scop anumit, precum şi gus: 
"tul în alegere, cu un cuvânt toate însuşiriie 

-xomanului. 
“Tot astiel, nu pot îi privite ca romane po- 

“zestirile medievale numite fabliaux, cari vor. 
da naştere mai târziu „nuvelei“, nici acea 
povestire minunată de uriaşi a lui Raseras, - 
întitulată Viaţa lui Gargantua şi a lui Panta-: 
gruel, — epopee incoerentă, amestec ciudat! 
şi uimitor de ştiinţă şi filozofie, de literatură 
şi pedagogie, etc., critică satirică a timpului, — . 
care ar îi putut să fie un roman, dacă auto- 
rul ar fi ţintit la un scop mai înalt şi mai 
serios. o a ; 

Romanul, în adevăratul înţeles al cuvân- .- 
- tului, nu începe în Franţa decât odată cu 
secolul al XVII-lea. In acel timp epopeea, : 
după o serie de svârcoliri în proză, dispăruse, 
nu mai exista. Din cadavrul ei în descom- 
punere se născură două genuri asemănătoare, 
dar atât de deosebite în ce priveşte scopul 
ce urmăresc: istoria şi romanul. Pe când cea
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| dintâi îşi propune pe cale ştiinţifică istori- 
sirea evenimentelor şi a faptelor însemnate 

.. din omenire în decursul vremilor; cel de af 
- doilea, pe cale imaginativă, ne descrie numai 

„. unele întâmplări, închipuite sau reale, din viaţa 
"obişnuită .a indivizilor sau a unei societăţi, 

„ ticluite şi înfăţişate în aşa chip în cât să ne 
intereseze şi să ne mişte. Fireşte că la început 

„„» deosebirea între ambele aceste genuri n'a 
fost aşa de pronunţată ca în zilele noastre. 

„Aşa, bunăoară, unele romane din secolul at 
„ XVII-lea vor fi adevărate povestiri istorice, 

i bine înţeles cu coloarea și cu datele istorice 
„> denaturate, iar unele opere istorice, de pildă 

> storia lui Carol al XII-lea de Voltaire, din 
„> sec. al XVill-lea, vor fi nişte simple romane 

„ atrâgătoare în: care se va respecta adevărul 
istoric. | 

„In ce priveşte romanul propriu zis,-el ne 
„apare ca gen deosebit şi de sine stătător cum 

„. am zis, deabia la începutul secolului al XVII-lea. 
2 Copilăria lui a fost, ce-i drept, grea şi ane- 
= voioasă, căci nu trebuă să uităm că ei a avuţ 

de luptat cu alte genuri mai puternice decât 
dânsul, şi anume cu tragedia, şi comedia, cele 
două glorii neîntrecute ale faimosului secol, 
Şi lucru ciudat! Cu toata naivitatea şi copi- 
lăria romanelor din această epocă, ele s'au 

- bucurat de ia început de o faimă fară pe reche atât în Franţa cât şi în alte state ale „Europei, cum vom vedea în cursul acestei 
schiţe. Scriitori distinşi ca Corneille şi d-na
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de Sevigne le sorbiau cu nesaţiu, generali 
iluştri ca Conde le citeau prin şanţuri şi pe 
câmpul de bătaie. 

Prima înfăţişare sub care ne apare roma: 
nul, este cea sentimentală. Trei sânt pricinile 
cari i-au dat naştere. Se ştie că revoluțiile 
sângeroase şi răsboaele civile aduc mai tot-. 
deauna o eră de linişte şi de reculegere, o 
eră de blândeţe şi de patimă pentru tot ce 
este ideal. Tot aşa şi în Franţa. După gro- 
zăviile Ligei, după fratricidele lupte religioase, 
cait inundaseră ţara de sânge, năzuinţele tu- 
turor se îndreptară spie politețe şi blândeţe, 
singurile cari puteau să uşureze inimile îndo- 
liate şi să aline durerile. Intr'adevăr, o nouă 
eră începuse: pacea şi liniştea intraseră în ţară. 
Lumea scăpată de atâtea grozăvii începu să 
răsuile, să caute odihna sufletească. Scriitori 
şi oameni de spirit încep să se adune la un 
loc şi să'şi schimbe impresiile. 

Pedealtă parte, femei aristocrate se întrec 
în a pune la dispoziţia intelectualilor saloa- 
nele lor pentru întâlnire şi discuţii. Sub in- 
îluenţa delicată a sexului feminin, moravuri, 
sentimente, limbă, totul se puriiică, se rafi- 
nează, se înobilează. Şi ca urmare firească a 
acestei rafinări şi înobiliri în toate, vom avea 
cuitul-penttu-femeie, adoraţiunea şi admira- 
ţiunea pentru sexul cel slab. Intr'adevăr fe- - 
meia şi cultul pentru femeie, care va fi.su- 
biectul aproape excluziv al grandioasei lite- 
zaturi din secolul Regelui Soare, este a doua 
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împrejurare lăuntrica care a dat naştere ro- 
manului sentimental, zis şi pastoral. 

A tieia influenţă e curat străină. Pe atunci 
în ltalia şi Ispania;-ţări—ale-căror literaturi se 
bucurau de mare trecere în Franţa, erau la 
modă povestirile sentimentale cu conţinut 
pastoral. Scriitorii îrancezi le imitară. 
„Nicăieri însă urmele acestor trei influenţe nuw 

sânt mai vizibile şi mai izbitoare ca în romanul 
Astree, primul şi unul din cele mai bune din 
câte sau scris în decursul acelui secol. Else 
compune din 6 volume, zpărute succesiv îritre 
anii 1610—1625, în răstimpul a cincisprezece 
ani. Ca şi povestirile analoage din Ispania şi 

“Italia, el ne descrie o lume ideală, lume în 
care păstori, cavaleri şi nobili au aceleaşi sen- 

“timente delicate, aceleaşi maniere distinse, 
vorbesc aceiaş limbă rafinată şi dau dovezi 
de acelaş respect nemărginit față de femeie, 

"şi de aceiaş supunere oarbă ia capriciile ei. 
Aceşti păstori eleganţi şi sclivisiţi, precum. 

şi păstoriţele lor, îmbrăcate în rochii scumpe, 
dacă-i privim bine, vedem că sânt nişte simpli 
păstori de carnaval. De alminteri, autorul în- 
suş — Honozt p'Unre— are grijă sa ne.o spună 
în prefaţă: „Dacă ţi se va imputa, zice «l 
Astreei, că tu nu vorbeşti ca ţăranii, şi că 
nici tu nici turma ta nu mirosiţi de loc ao: 
ȘI a capre, răspundu-le, păstoriţa mea, că nici 
tu nici tovarăşele tale nu sânteți nişte păs- 
torițe nevoieşe cari, pentru a'şi căştiga traiul, 

„ duc turme la păşune; ci că aţi luat această



"ROMANUL POANCEZ - . | 1: 

ocupaţiune numai pentru a duce o viaţă mai 
iină şi mai tihnită“, 

Suiletul acestui roman e fireşte amorul, 
dar nu un amor natural şi sănătos, ci un 

„ amor mai mult platonic, ideal, ce-i drept cam 
periculos, şi exprimat sub mii de fețe. Fiecare 
din gamele acestui -amor Supraomenesc e 
înfăţişată prin câte un personaj. Nu trebue 
să uităm că studiul sufletului, al inimei, va - 
ii preocuparea de seamă a marelui secol, şi 
că toată literatura va fi impregnată de el. - 
Puţini însă au ştiut să'l zugrăvească cu atâta 
tărie ca dUrte. 

Pentru a da cititorilor o idea de acest 
zoman stufos, voi încerca să”! rezumez pe cât 
îmi va fi în putință. Sânt trei ani de când 
păstorul Csladon şi păstoriţa Astree se iubesc 
cu întocare. La inceputul romanului aflăm că 
Astree, bănuind de necredință pe amorezul 
“ei, îl goneşte interzicându-i de a mai da ochi 
cu dânsa. Desperat, Celadon se duce să se 
înnece. Din fericire, el este scâpat de o nimiă, 
care se îndrăgosteşte de dânsul şi nu mai 
vrea să-i dea drumul. Celelalte nimie, tova- 
răşele ei, pizmaşe, ajută tânărului să scape 
străvestindu. -se. Cum se văzu liber, Celadon 
nu se mai intoarce la iubita sa Astree, care'i 
gonise, ci se retrage într'o peşteră, în fundul 
unei păduri, unde ridică idolului său un templu 
din flori şi din verdeață: în mijloc este 
statuea Astreei, pe care sânt săpate versurile 
ce-i trimisese odinioară, iar pe altar atârnă
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de ramurile unui mirt, tabla cu cele Două- 
spre-zece legi ale amorului. Intr'o zi templu? 
acesta este descoperit de nişte păstori; iar 
păstoriţa Astree, în faţa acestei minuni, ră- 
mâne ca împietrită. Dar iată că apare şi Câla- 
don care, folosindu-se de adormirea iubitei, 
îi strecoară un bilețel în sân, o sărută şt 
dispare. Astree se deşteaptă iresărind din vis, 

„dar orbită de soare, i se pare că vede fan- 
toma lui Celadon înconjurată de o lumină 

: supranaturală; ea ridică atunci un monument 
-- amantului ei, ă 

In vremea aceasta, . druidul Adamas, care 
compătimeşte pe Celadon, vrea să'l împace 
cu iubita, şi'l deghizează în nimfă! Şiretenia 
reuşeşte, căci nimeni nu'l mai recunoaşte pe: 
Celadon astfel travestit, nici măcar Astree, 
care leagă cu dânsul o vie prietenie şi amân- 
doi îşi jură de a nu se mai părăsi niciodată. 
Toate ar fi mers de minune dacă, după alte 
multe peripeții, nu i-ar îi venit lui Celadon 
gustul de a se face cunoscut iubitei sale. 
Păstoriţa, îireşte, rămâne o clipă nedumerită 
între mânia şi dragostea ce simţea; în cele 
din urmă, îl goneşte din nou. Bietul Celadon, 
disperat la culme, porneşte iarăş ca să se 
înnece. Aceiaş hotărire o iea şi Astree. A- 
mândoi se duc să se arunce în fântâna Ade- 
vărului, fântâna fermecată, păzită de doi lei 
şi de doi inorogi, a cărei vrajă nu va putea 

Îi ruptă, dupa spusa oracolului, decât prin 
„moartea celui mai credincios amorez şi a celei
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mai credincioase amoreze. Celadon înaintează ; 
dar, o! minune, leii şi inorogii se siâşie, cerul 
se întunecă, tunetul bubue, geniul Amorului 
se iveşte înir'un nor şi vesteşte riiperea vrajei. 
Astree şi Celadon leşină; dar cum îşi revin 
în fire, ei îşi mărturisesc însfârşit dragostea 
lor cea mase şi — se căsătoresc... 

Cum vedem, tot interesul acestui roman, co- 
piiăros şi ridicol astăzi, stă în analiza sentimen- 
telor celor doi îndrăgostiţi, în curiozitatea de 
a şti dacă, în urma atâtor peripeții, Celadon 
va obține sau nu mâna iubilei sale. Deşi 
totul ne pregăteşte pentru acest desnodămânţ, 
autorul se codeşte însă şi canoneşte pe bie- 
tul amorez pânăn ultimul volum, terminat 
de un altul, care'l scoate triumfător. E în 
acest roman mai ales un personaj cu. numele 
de Hylas, care face un contrast izbitor cu 
eroul principal şi cu celelalte personaje. O 
discuţie se încinge între el şi păstorul Syl- 
vandru, tipul păstorului ideal, în faţa societaţii 
adunate. Fie-mi permis, în vederea interesului 
ce oferă, să reproduc aci un singur pasaj din 
această discuţie : , 

„e Dacă te-aş întrebă pe cine iubeşti, ai răspunde că pe 
Diana ; şi dacă, mergând mai departe, m'aş Iniormă cine este 
Diana aceasta, mi-ai zice că este cea mai desăvârşită păstoriţă 
din lume. Te rog însă să-mi răspunzi: dacă această păstoriţă 
e aşa de desăvârşită cum zici tu, nu eşti oare prea semeţ în- 
drăzuind să iubeşti o asemenea perfecțiune ? căci trebue să fie 
oarecare potrivire intre iubitor şi iubit, ŞI eu nu cred ca în- 
gâniarea ta să îie aşa de mare încât să-ţi închipui că eşti tot 
atât de periect ca şi dânsa. Sunt sigur că-mi vei impută acecaş 
greşală, de oare ce iubesc pe Phylis, care, zici tu, este mai 
desăvârşită decât mine; dar eu îţi voiu dovedi că mai drep-
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tate : întâi, fiindcă eu n'am de Phylis ideia ce ai tu de Diana. 
“Recunosc că e înzestrată cu frumuseţe şi cu merite, dar nicl cu 
au sunt Ilpsit de ele. Are spirit; dar şi cu am. E deşteaptă ; 
dar nici eu nu sunt prost. insfârşit e păstoriţă, eu sunt păstor: 
şi dacă ea e Phylis, eu sunt Hylas; nu e oare potrivire între 
noi? căci, tot aşa cum eu nu preţuese mai mult decât altul, 
nici ea nu este mai frumoasă decât alta. Şi dacă cineva vrea să iubească, trebue să iubească ca Hylas, nu ca Sylvandru. Căcj "pentru ce se iubeşte dacă nu pentru ai aveă mulţumire ? Da 
ce plăcere pot aveă amorezii posomoriţi şi gânditori, pe carl îi 
vezi întotdeauna zăpăciţi, rozându-şi mintea şi inima cu himera statorniciei? „Diana, ne va zice Sylvandru, nu mă iubeşte, ka iubeşte pe altul şi mă dispreţueşte pe mine; dar eu nu vbiu înceta de a o iubi şi de a o servi, de teamă dea nu părea pe- statornic. Phylis, vă va spune Hylas, nu mă iubeşte, ea iubişte pe altul şi pe mine mă disprețueşte ; de ce oare maş schimba pe această ingrată şi perfidă cu alta care m'ar iubi pe mire şi ”- ar dispreţui pe alţii? Ah! prietenelor, ia spuneţi-mi, vă tog, dar ce gânganie mai e şi statornicia aceia ? pe cine a sfâşiat ? sau pe cine a îmbolnăvit ? şi cine a musit din pricina el? sau! care tată, sau care frate avut-a prilejul să-i poarte vreodată dollul? E o închipuire sau mai bine zis o născocire a vreunei iubite ra- finaie, care văzându-se urâtă sau pe cale de a fi schimbată cu "una mai frumoasă decât dânsa, a scornit această vorbă şi i-a dat însemnarea cea rea“, 

„Şi este permis oare unui om inteligent să abuzeze de această manie, şi să-şi piarză fără pricină binecuvântată toată viaţa 1). fără a se putea scăpa de ea? Și numiţi voi aceasta Amor şi statornicie, şi nu star cădea mai bine să'i daţi numele de ne- bunie ?: Ce! să lâncezeşti sub capilciile unei iubite, îmbâtrâuită şi ingrată* Oh! greşală nedemnă de un om cuminte şi cura- gios! Când zici îmbătrânită şi urâtă, nu e tot una cu a-i zice inșelătoare, pertidă Şi dispreţuitoare? Dacă “este astfel, care inimă ar putea suferi să se mai supună i e- demnă şi de netrebuică?,„.« P anei fiinţe, aşa de n 

De asemenea distuţii copilăroase e plin romanul întreg. Am ales pe cea mai logică dintre toate, vă puteţi închipui cum trebue să fie celelalte. Personajele înseși cari fac aceste discursuri kilometrice sânt prea nereale. prea şterse, prea -făr viaţă. Unde s'a mai 

  

__ 1) Aluzie la ducele de Montauster, care a trebuit să aştepte 20 ani până ce sa învredaicit iubita să-i acorde mâna. i
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văzut oameni de soiul acestora, cari nau . 
altă ocupaţie şi nici altă preocupare decât : 

să lângezească o viaţă întreagă în adora- - 

țiunea femeiei şi să făptuiască pentru idolul - 

lor lucrurile cele mai extravagante ? Nu găsim 

prin urmare în acest roman caractere vii, 
luate după natură, nici conflicte sufleteşti 
adevărate sau cel puţin serioase. Un alt 

cusur al lui, care este cusurul mai tuturor 

romanelor din acel secol, e de sigur lun- 

gimea lui excesivă. Autorul nu sa mulţumit 

sa întinză la infinit şi fără nici un rost intriga - i 

romanului, cia mai introdus în el peste 

patruzeci de epizoade, unele chiar fără nici 

o legătură cu subiectul şi obositoare Ia citire. 

Citind astăzi acest roman, apărut acum 

irei sute de ani, ni se pare searbăd şi plic- 
tisitor din cale afară, sentimentele ce descrie - 

prea ideale, amorul prea supra omenesc, iar 
acţiunea nefirească. Şi cu toate acestea, ce 
entuziam şi ce admiraţiune au stârnit pe 

atunci aceste sentimente, cari ni se par nouă 
atât de falşe, de caraghioase! Succesul i-a 
îost imens, unic aproape în lume. Acest 

„Ceaslov al îndrăgostiţilo:“, cum foarte bine 
îi numeşte un romancier contimporan cit 
d'Urie, se găsia în mâna tuturor şi făcea 

deliciile unei societăți întregi, care'şi găsea 

oglindite în acest roman vederile şi năzuin- 
țale ei. Mulţi îl învăţară pe de rost. 

Am văzut că marele Condâ îl citia până 

şi pe câmpul de bătaie, iar d-na de Sevigne
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nu se mai sătura lăudând acea „frumușeţe 
a sentimentelor“, acea „violenţă a patimilor“, 
acea „măreție a întâmplărilor“, cari o făceau - 
să leşine de plăcere. La Fontaine însuş, marele 
fabulist, era de aceiaş părere, când zicea: / 

Etant petit garcon, je lisais son roman, i 
Et je le lis encor, ayant la barbe grise... :) 

|, “Dar succesul se răspândi şi în străinăta 
In Germania bunăoară, încă depe când triia 
d'Urfe, se întemeiase o Academie a adeyă- 
raților amorezaţi, din care făceau parte 29 
de prinți şi de prințese, şi 29 de senioți şi 
de dame de ale curţii, cari luară numele 
eroilor şi eroinelor din romanul Astree. Ei 
scriseră lui d'Urfe, rugându-l să iea numele 
de Celadon, fiindcă ei nu se socotiau vred- 
nici de a-l puriă. Faima acestui roman se 
întinse până'n secolul următor, şi influenţa 
lui e vădită în multe romane şi piese de tea- 
tru de pe atunci. îi 

Astăzi el este uitat cu desăvâşire, deși în 
timpul din urmă un comitet de literați în Franţa a .luat inițiativa de a ridică un bust 
autoruiui său. Cu toate acestea, daca roma- nul Asfree a murit pentru totieauna, a su- pravieţuii însă eroul acestui roman, Celadon, a cărui nemurire e sigură. A fi un don Juan, mai merge, nu e de loc jignitor; dar a îi 

    

1) Când eram cogil mic citiam TOmanul Asiree, şi i 
1 „mic mar sirce, şi-l m - tesc şi azi când am părui cărunt,. - : ae
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un Câladon, e a fi tipul amentului copi- 

iăros şi ridicul. | | 

Astree e tipul cel mai desăvârşital roma- 

nului sentimental, idilic sau pastoral din epoca 

aceea. Toate celelalte romane, cu conţinut 

analog, ale urmaşilor lui d'Urie, sânt con- 

struite după acelaş tipar unic. Socotite la 

olaltă, ele prezintă aceleaşi defecte, cari le 

sânt comune. Mai întâi, subiectul nu e luat 

din viaţa reală” "Titi SE ştia” încă” pe acea 

-renit” ce ăste un roman „ vieţuit“; românul 

era o simplă distracţie. Al doilea, lungimea 

lor excesivă în zeci de volume, şi nenumă- 

satele epizoade cari îngreuiază mersul ac- 
țiunii şi n'au nici o legătură cu subiectul. 

Al treilea, personajele nu numai că nu sânt 

vii, dar se aseamănă între ele ca două pi- 

cături de apă: eroul e o fiinţă suprafirească 

care săvârşeşte fapte minunate, întocmai ca 

în poveşti, dar care în faţa iubitei sale, de- 

vine copilăros şi ridicul ; eroina este o fiinţă 

mai energică, ea iubeşte, suferă, dar supune 

ia mii de grele încercări pe alesul inimei 
sale, până ce îi acordă favoarea de a-l lua 

“p în căsătorie, lucru care. se întâmplă în a 

> zecea mie pagină a roimanuiui. 

Pa Aceste ființe neomenoase izbutesc şi se 

CO pricep de minune să chinuiască inimele 

bieţilor amorezaţi, cari se aruncă pentru ele 

în apă, cutreeră o lume, numai spre a potoli 

o privire încruntată a ochilor lor. Uneori, 

ca şi în tragediile lui Corneille, ele imitează 

Const. Şăineanu. = Romanul france. 3
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pe eroinele acestuia, şi se resemnează înă- 
buşindu-şi patima în faţa datoriei sau a vre- 
unui capriciu femeiesc. 

Insfârşit, în toate aceste romane găsim e- 
xagerări, cari depăşesc limitele permise : eroit 
şi eroinele trebue să ştie să se deghizeze, 
să'şi schimbe numele când cere trebuinţa, 
cu un cuvânt, să'şi potrivească caracterul 

„după împrejurări. 
Aceste exagerări împinse la exces contri- 

buiră la discreditarea romanului sentimental 
cu nuanţă pastorală. O seamă de scriitori 
de merit, indignaţi de iniluenţa lui perni- 
cioasă, îşi propuseră să-l zadărniceasca ridi- 
culizându-l. Afară de aceasta, pornirea spre 
un ideal cavaleresc-sentimental nu putea să 
fie unica tendinţă a epocei. Vâna satirică şi 
comică, atât de firească spiritului francez, 
tendința de a lua în zeflemae tot ce nu e 

„real, tot ce e exagerat, nu dispăruse încă din 
Franţa. Idealul exagerat al romanelor la modă - 
O reinviă. Şi ca un fel de reacțiune împo- 
triva acestui curent, romanul luă forma Sa- 
firică sau comică. . 

Lucru ciudat! tendinţa de satirizare e aşa de inerentă spiritului francez, că până şin romanele sentimentale găsim urmele ei. Aşa 
chiar în Astree, alături de amorezi înfocaţi, se mai găseşte, cum am văzut, şi câte un tip indiferent în amor, care'şi bate joc de acest sentiment: e păstorul Hylas, care trece de la brună la blondă, pe. care nu-l interesează
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femeia, ci corpul ei, în sfârşit un don Juan 

modern, care e prototipul don Juanilor din 

somanele de mai târziu. | 

Cel dintâi scriitor care deschide atacul în - 

potriva romanului pastoral este Chances SoneL. : 

Acest om. tăcut şi posomorit a jucat un rol 

mare în istoria romanului. Intr'o vreme când 

Astree era în toiul succesului, când sentimen- 

talismul exagerat al romanului pastoral sucea 

roate minţile, el se dă drept adversarul gus- 

tului public şi drept apărătorul bătrânului 

spirit galic batjocorit. In 1622, adi:ă înainte 

cu trei ani de terminarea definitivă a roma-. 

nului Asfrge, a cărui publicare a durat precum 

ştim 15 ani, el deschide atacul, publicând un . 

roman, sub titlul de /sforia comică a lui Fran-: 

cion. Răsunetul trebue să fi fost imens, căci ; 

numai întrun scurt interval apărură şaizeci ; 

de ediţii. i 

SP Eroul acestui roman e un băiat-de familie 

„de viţă nobilă şi veche“, care, în loc de 

a se înrola în vreo societate de păstori 

sentimentali, umblă să parvină prin tot felui 

de mijloace, mai ales nepermise. Este tipul 

1Anărului fără ideal, vanitos, cinic şi desfrânat, 

direct opus celui sentimental descris de dUiric, 

şi care trăeşte în mijlocul unei so;ietăţi în 

mare parte alcătuită din şarlatani, desfrânaţi, 

vagabonzi, etc. Romanul acesta cam grosier 

era o imagine fidela a putregaiului francez, 

în opoziţie cu sorietatea elegantă şi cu sen- 

timentalismul ei excestv din romanele pastorale.
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„Mai ironic şi mai fin ne apare Sorel în aj 
doilea roman al său satiric, în Păstorul ex- 
ravagant apărut în 1628. Lysis, eroul prin- 
cipal, este un tânăr burghez din Paris, care, 
în loc de a vinde postav în prăvălia fatălui 
său, şia umplut capul cu himerele din A- 
stree. E nebun în toată regula. Intâlneşte a 
iata grasă şi face din ea Dulcineea lui, apoi 
se duce cu 12 oi râioase să pască pe malurile 
Senei, unde face versuri iubitei sale şi se 
stinge de dragoste pentru ea. | se întâmplă 

„o mulţime de aventuri, cari de cari mai cara- 
ghioase. Cu un cuvânt, în acest roman, Sorei 
ne arată toate deziluziile cărora se expunea 
un nenorocit care lua în serios romanele 
pastorale, conducându-se în realitate aşa cum 
se conduceau eroii şi eroinele lor. 
“Iată şi un specimen din acest roman sau 

„„anti-roman“ cum se întitulează: 

„Hircan, mergând încetinel înapoia păstorului spre a-l speria, - Viu să'i dea jos căciula, dar îi dete o aşa lovitură că o asvârii pe ramurile unei sălcii, care se aila în faţă şi pe care se opri. Lysis vru să'şi rela căciula: salcia era foarte înaltă; totuş se sui pe copac, ţinându-se bine cu pitioarele de găurile pe care ie făcuse putregaiul; dar, pe când întindea mâna ca să apuce căciula, el alunecă de odziă şi căzu în scorbura copacului, care cu timpul se făcuse aşa de mare, că putea să 'ncapă un om înăuntrul ei. Nu-i se mai zărca de cât capul şi braţele, pe cari le bălăbănea când înti'o pate când întralta, spre a înhăța 2 crăci groase, şi iind în această stare, începu să strige astiel : „Nu'ţi mai a osteneală, Clarimond, lucrul sa săvârşit; nici nu te mai gânai cum sa întâmplat aceasta. Soarta a volt ca eu să fiu preschimbat în arbore. Oh! Doamne ! simt cum picioa- rele mi se lungesc, cum ele mi se prefac in rădăcină, care se aiundă sub pământ. : Braţele mele. sunt acum ramuri iar dege- tele mele rămurele. Văd deja îrunze ieşind pe ele. Oasele şi carnea mea se prefac în lemn, şi pielea mi se îngroaşă şi se
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preface în scoarță. O, voi amorezaţilor, cafi aţi fost preschim.-— 

baţi înaintea mea, vol îi de aci înainte unul de ai voştri, şi amin- 

tirea mea va uăi veşnic cu a voastră în operele poeţilor. O.. 

vol scumpii mei amici, cari sânteți aci, primiţi ultimele mele: 

salutări: cu nu mai sunt în rândul celor vii“... . 

Acest roman, cu satira sa cam exagerată, 

cu ironia sa greoaie şi obositoare, cu stilui 

sau cam slab, este totuş superior, ca valoare: 

literară, romanelor pastorele. Ceeace întă- 

reşte această superioritate este mai întâiu scur- 

timea romanelor satirice, cel .mult două vo- 

lume, şi al doilea realitatea personajelor şi 

naturalul sentimentelor. Dacă romanul senti- 

mental nu a fost doborit de tot de câtre 

scriitorii satirici, cauza «ste că aceştia era 

foarte puţini la număr, întro vreme cân& 

patima de exagerare molipsise aproape toate 

minţile. In tot cazul el a primit o lovitură 

Simţitoare. 
EL nu va dispărea, dar se va modifica 

deghizându se sub altă haină. 

In timpul acesta veni-răsboiul de 30 de.: 

ani: (1618-1648), cel mai cumplit dintre Tăs- 

oaie, care inundă Europa în valuri de sânge... 

urmat de cele 2 Fronde. Idealul pierdu atunci: 

întru câtva din puritatea sa. Prozaismul vieţei 

şi grozăviile răsboiului îl slăbiră mult, li tre- . 

buia acum societăţii aventuri eroice, zân- î 

Sănit de săbii, bubuit de tunuri şi mai ales: 

întâmplări reale, adevărate. Păstorii dispar şi! 

vitejii le iau locul. Din pastoral, romanul : 

devine istoric, păstrând însa şi de aci înainte



99 CONST, ŞĂINEANU 

mota sentimentală, mai puţin ridicolă ce-i drept, 
lar tot aşa de pronunţată. | 

Cel dintăi scriitor cere inaugurează noua 
fază a romanului, este pe Gomnenvirre. Acest 
scriitor a rămas celebru, cum se ştie, ca duş- 
man învierşunat al conjuncţiunii car (căci), 
de care nu s'a servit decât ae 40 de ori în 
“operele sale. Romanul său cel mai cunoscut 
“este Polexandru, apărui în 1632. 

Eroina acestui roman e o prinţesă numită 
Alcidiana, dar o prințesă cum nu s'a mai 
văzut. Ea este iubita de toţi monarhii din îi 
iume, şi soli din toate părţile globului vin 
so peţească. Cei cari nu pot aspira la mâna 
ei, se mulţumesc numai cu titlul de cavaleri 
ai ei, şi fac jurământ de a nu se-tnai însura 

„niciodată cu-altă femeie, după ce i-au văzut 
" portretul, şi de a se bate pentru ea în orice 
împrejurare. In loc de a fi încântată de a. 
ceste omagii, prințesa se simte foarte ofen. 
sată ; ea socoate drept o obrăznicie fără sea. măn faptul că marele Han al Tătarilor, regele Caşmirului şi sultanii Indiilor au îndrâznit să se îndragostească de dânsa, fie şi din de- 
părtare. 

A iubi pe Alcidiana este o crimă vrednică de moarte. Numai unuia Singur, lui Polie- -Xandru, îi este îngăduit a aspira la această înaltă favoare, fiindcă la urma urmelor, ca- pricioasa prințesă trebue să acorde această „graţie cuiva. Eroul nostru, vrând să pedep- Sească pe toţi aceia cari îndrâznesc să suspine
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pentru frumoasa Alcidiana fără pemisiunea 

ei, cutreeră lumea întreagă, întocmai ca feţi:: 

*rumoşi din basmele noastre. El face astiet. 

ocolul lumii, bătându-se cu toţi adversarii pe 

cari îi întâlneşte, şi dupăce a omoiit pe unul, 

sânit pe un altul, detronat pe un al treilea, 

luat în robie pe un al patrulea, sau, însfâr-y 

şit, după ce a stors tuturor pretendenţilor a- 

sigurarea că renunţă de a mai iubi pe Alci-- 

diana, Polexandru se întoarce la iubita lui, 

Aceasta, drept recunoştinţă, de abia îi acordă 

O privire, şi nu se hotărâşte decât îoarte târ- . 

ziu de a se căsători cu acela-care, punân- | 

du'şi pentru ea viaţa în primejdie, a pricinuit 

moartea atâtor alţii... 

Şi cu toate acestea îrumoasa Alcidiana nu 

e tocmai aşa de rece cum ni se pare la prima 

vedere. Citiţi pentru a vă convinge, cele câteva 

impresii notate de ea însăş în caetul ei de zi: 

a, „Cine să fie pricina cludatei schimbări ce văd în mine ? 

Sunt eu bine, sau bolnavă, Sau Simiatită, fară să ştiu? De câtva: 

ge zu mă simt mulțumită nicăiri. Dacă umblu, obosesc numai : 

Cecât, şi dacă mă odihnesc, mă Simt şi mai obosită. Lucrurile: 

vai mi-au fost scumpe până acum, mi-au devenit neplăcute, 

ţii atoârea mi-a devenit urâtă. conversaţia mă pliciiseşte şi căr-- 

“e mele iubite, în cari găscam linişte sufletească şi plăcere, . 

hi ot nimic pentra uşurarea suferinței mele. Ce crimă a atces- 

se Pră-ml aceste piea vădite şi violente urmări ale măniei ce-- 

'esti 7 Dar chiar dacă aş fi făptult o crimă care să merite pe- 

ac absă, tr-buia oare ca ea să se vădească printrun chin atât: 

ae Crud şt atât de neînțeles? O, demone răsbunător, care în-- 

ca olineşti nepăsător voințele stapânului tău, spune-mi, cel puțin, 

te e chinul ce tu mă faci să îndui 20... 

Dar nici în somn demonul nu o lasă în 

Pace. Ascultaţi, mai departe: -.
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„.- „Netericita de mine, încep să pierd respiraţia şi puterea, Nu 
mai pot. "Toate opintirile mele nu Slujesc la nimic. Zadarnice 
“îmi sânt împotrivirile. Crude și plăcute duşman, balaure cu faţă 
«de copil, monstrule frumos, mulţumeşte-te cu lacrimile mele şi 
ci sângele pe care ghiarele tale mi le-au stors din inimă. Nu 
o mai deschide. Ce? nu te-ai săturat încă? îmi smuigi inima, 

:şi unghiite tate, în loc de a o stăşia, o acopere cu răni cari o 
ard. incetează cu furiile tale. Caută-ţi altă pradă. Oare vrei ca 
cu să mor şi să nu găsesc nici în mormânt odihna pe care alţii 

"0 găsesc acolo? Ah! eu trăesc, şi tu nu vrei să mă omori“. 

Alcidiana se deşteaptă. Totul n'a fost, din 
fericire, decât un vis: 

„Ce s'a făcut acel balaur aşa de mândru şi de frumos, care toată noaptea mi-a stăşiat inima ? Dar, ce zic? M'am deşteptat, 
“şi vorbesc ca şi când aş visa încă. Inchipuirea nu mi s'a cură- "“ţt încă bine de iluziile cari i-au făcut atâta rău. Ea mă face să pipăi cu mâna partea unde am fost rănită; să văd dacă inima „iu'mi este deschisă, şi dacă ea mai este la locul ei. Nu găsese “nici o schimbare în mine, şi teama mi-e tot aşa de închipuită xa şi durerea ce am simţit“. : - ” 

E înteresantă această prinţesă aşa da ca- 
priţioasă şi de rece; dar mai înteresant e 
tipul lui Polexandru, adevăratul erou al ro. 

" manului. Cu ocazia colindatului acestui erou prin lumea întreagă, autorul ne descrie fe- 
-Aurite țări şi mări depărtate, moravurile locui- 
torilor, etc. Parsonajele nu mai sânt păstori, 
ci cavaleri, prinți, pirați, şin loc de oi şi de 
izvoare, găsim lupte, aventuri, isprăvi vite- * eşti şi alte minunăţii. [n schimb, aventurile „» „descrise de el sânt tot atât de copilăroase ca Şi ale păstorilori-cavaleri. Intreaga operă e un :amestec ciudat de fapte incoerente, expuse în- tr'un stil pretenţios şi încâlcit. Astăzi nimeni n'ar nai avea curajul să citească acest roman stu- fos şi plictisitor. Cu toate acestea, pe vremea
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aceea, a avut un succes imens. Sorel îi lăuda 

invenţiunile „înalte şi măreţe“, precum şi: 

„ştiinţa şi arta“ autorului. Segrais îi admira 
stilul. Marele Conde îl citea „ă toute heure“, 

iar La Fontaine se făleşte că Va citit „vingt 

et vingt fois“. N . 
Un alt romancier e DesmAners DE SAINT-SORLIN.. 

la romanul său Ariane (1632), numai în două 
tomuri, el ne transpoită la Roma pe vremea 

lui Neron. E vorba de amorurile nenorocite 

a doi îndrăgostiţi şi a altor perechi de amo- 

vezaţi. La începutul roinanului, Melinte şi un alt 

amorez sânt greu răniţi în timpul nopţii, pe 

o uliţă a Romei, de către Impăratul Neron, î 

care se dusese la orgii în tovărăşia unor | 

chefuitori. Apoi asistăm la incendiul Romei pus. 

de Impărat, cu scopul de a înlesni răpirea 

Arianei. Cei doi amici sânt arestaţi, aruncaţi 
în lanţuri şi învinovăţiţi că au dat foc ora- 

şului; ei apar în faţa Senatului roman, țin 

discursuri prin cari se desvinovăţesc, apoi îug 

din închisoare. Toate aceste descrieri sânt 

bine reuşite şi chiar frumoase. 
Cum vedem, sub pana acestui autor, ade-. 

vărul istoric este cu totul falşiticat. Incendiut * 

Romei e atribuit unei simple răpiri şi certe - 

de don Juarii. Apoi fondul întreg al roma- . 

nului e întemeiat pe nişte întâmplări romantice, 

ca întemniţări, evadări, recunoaşteri. în schimb,.. - 

un lucru ne izbeşte aci pentru întâia oară: 

caracterele par a fi naturale şi binişor redate. 

„Mai găsim chiar şi unele scene realiste, cam 

vr
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prea realiste pentru acea vreme, şi anume 
ieşirea Arianei din baie, şi mai ales descrierea 
unei oarecare nopţi, plină de aventuri amo- 

„oase, care miroase puţin ă Boccacio, To:mai 
acestei tendinţe realiste precum şi stilului său 
tişor şi intrigei sale simple, se datoreşte fap- 
tul că romanul acesta mai poate îi citit şi. astăzi fără greutate. Pe vremea lui a obţinut 
un succes foarte mare, succes aprobat şi de „marele critic Boileau, care totuş nu prea se 
învoia cu romanele sentimentaliste. 

Adevăratui roman isforic începe însă cu LA Careneneve, În Cassandre, roman în 10 
   ropoteriie“aBEriii între 1642 şi 1645, el ne vorbeşie de Sciţi, de Perş! şi de Macedoneni, "şi pune în acţiune amorul unui Scit, Oroon- 

date, pentru prinţesa Statira, fiica lui Dariu da- 
venită soţia lui Alexandru. Dar fondul istoric este strivit şi aci sub greutatea aventurilor cari îl împovărează: asistăm Ja răsboaie, la dueluri, Ja trânte ca în poveşti, la morţi violente şi la sinucideri, urmate în volumele următoare de învieri, apoi la leşinuri, răpiri, recunoaşteri şi la alte isprăvi încă şi mai minunate şi mai „extravagante. 

Ceea ce face ca romanul acesta să pară natural este amorul, dar nu un amor ideal Şi platonic,. cu umbre de amorezi ca Celadon, ci un amor real, cu adevăraţi amorezi în vame şi în oase. Parul, ochii, talia acestor eroi ai sentimentului, totul e descris cu dea- imănuntul.. Eroinele, de asemenea, sânt mai
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puţin capricioase, iar pede altă parte mai ener- 
gice şi mult mai destoinice de a se împotrivi 
nenorocirilor mari. Atâta numai că personajele, * 
deşi luate din vechime, prea se aseamănă cu 
cele din societatea franceză contimporană cu 
autorul: ai jura că sânt nobili Francezi îm- 
brăcaţi în haine de Sciţi, Perşi, etc. Aşa bun& 
oară, iată ce bileţele dulci îşi scriu unul al- 
iuia, Alexandru cel Mare, cuceritorul lumii, 
şi prinţesa Statira: 

„Regele Alexandru către prinţesa Statira. — Invingătorul alor 
tăi se lasă a fi învins de tine singură, şi tu singură poţi ceea: 

- ce întreaga Azie în zadar s'a încercat. Predau armele, îrumoas% 
prințesă, şi mă fălesc mai mult cu înfrângerea aceasta decât 
cu toate biruinţele mele ; dar nu te folosi cu cruzime de bi- 
ruinţa pe care ai repurtat-o cu dreptate, şi nu socoti ca duşman 
pe acela care se declară sclavul tău. — Alexandru“, 

„Prinţesa Statira către regele Alexandru. — Situaţia în care 
mă afiu azi căzută se potriveşte foarte puţin cu aceea pe care 
mi-o oferi, că'mi vine greu să păstrez şi una şi alta. Eşti încă 
neînvins, şi vei fi întotdeauna de neînvins, dacă nu ai fost până 
acum biruit de alte arme de cât de ale mele. Soarta familiei 
mele, nelăsându-mi ochi decât pentru a plânge pustiirea ei, 
nu-mi îngădue să mă slujesc de ei la altă întrebuințare, nici 
să recunosc altfel de cât ca învingător şi stăpân al meu pe 
acela a cărui sclavă sânt cu adevărat. — Siatira“. | 

„Regele Alexandru către prinţesa Statira. — Maximele am6-- 
rului şi cele ale răsboiului sânt aşa de deosebite, că situaţia: 
de roabă luată în răsboi şi aceea de stăpână a iînimei mele au 
sânt tocmai incompatibile. Nu le vei păstra multă vreme im» 
preună, şi vei pierde în curând pe cea dintâi pentru a nu păs- 
tra decât pe cea din urmă. Vom face schimb, şi dacă dispre- - 
țueşii. dorinţele unui rege care se stinge de dorul tâu, vel ob- 
ține în curând libertatea ta cu robia lui. — Alexandru”. 

„Prinţesa Statira către regele Alexandru. — Vrând să te odih- 
neşti după atâtea isprăvi răsboinice, îţi dai osteneala să distrezi 

roabele tale;-voiu păstra întotdeauna acest titlu, necrezându-mă. - 

vreduică de acela pe cate nenorocirile mele nu'mi îngădue să'!- 

primesc, şi nu voiu dori nlciodată libertatea mea decât cu 

aceea a Reginelor şi cu odihna lui Darlu: onoarea ce'iui aci 

nu mă va hotări niciodată să'mi uit nenorocirile, dar nici nu sn:
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“va şterge din minte amintirea a tot ce datoreşte marelui A- 
Texandru, nefericita Statira”. 

- Cum vedem din aceste scrisori, Alexandru 
cel mare n'a fost numai un cuceritor mare, 
ci şi un cavaler de o galanterie desăvârşită 
aţă de sexul femeiesc, nu tocmai un Celadon 
negreşit, dar în tot cazul un amorez senti- 
snental, Tot aşa de galante şi de rafinate sânt 

„ŞI personajele din romanul C/eopâtre (1647), 
; a Cărui acţiune se petrece în Egipt. Romanul 
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 „ acesta care ne descrie dragostea dintre Cle- 

opatra, fiica Cleopatrei regina Egiptului, şi 
Juba prinţul Mauritaniei, n'are nici mai mult 
nici mai puţin decât 12 volume, cu 4153 
de pagini! Şi când te gândeşti că aceste 10 
sau 12 volume ale lui La Calprenăde au fost 
citite cu nesaţiu de către generaţiunile acelei 
vremi fericite! Până şi oamenii mari ai tim- 
pului Sau lăsat a fi robiţi de frumuseţea lor. 
„Je ne laisse pas de m'y prendre comme ă 
Ja glu“ scria d-na de S6vign€ fiicei sale, 
vorbind de aceste romane. Şi adăoga: „Fru- 
musețea sentimentelor, violenţa patimilor, mă- 
reţia întâmplărilor, minunăţia luptelor, totul 
mă impresionează ca pe o copiliță“. lar La Fontaine clasa aceste romane printre cele dintâi evenimente ale timpului. Cu toate aces- „tea astăzi nimeni n'ar avea curajul să le mai <itească. 
„Cu d-nul şi d-şoara nr Sscuntnv roma: nul istoric face un pas şi mai mult spre
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santimentalism, spre galanterie exagerată ; 
e ultima îază a tendinței sentimentale, care 

se pierde în analiza migăloasă şi sterilă a 

galanteriei. De o parte fraţii Scudâry îşi 
dau osteneala să trateze subiecte Istorice, 

cu întâmplări măreţe, cu viteji iluştri, cu 

luări de cetăţi, cu cuceriri de ţări, cu asal- 

turi îndrăznețe, în sfârşit cu tot ce putea măguli 
societatea glorioasă şi mândră de atunci ; 
dar, în acelaş timp, ce curios! aceşti mari 
viteji, cari răstoarnă imperii şi cetăţi, se lasă 
a fi robiţi de ochii frumoşi ai coniţelor, 
devin melancolici, duioşi, fac spirit, se pierd 
în discuţii nesfârşite asupra cauzelor şi e- 
fectelor amorului. Par'că ţi-e milă de aceşti 
oameni răsboinici văzând.ui în halul acesta ! 

Afară de aceasta, toţi aceşti eroi, toate - 
aceste personaje istorice, n'au nimic istoric : . 
vorbesc, simt şi cugetă, aşa cum se vorbia, 
se simţea şi se cugeta în societatea nobilă 
franceză. De pilda Sciţii cei barbari sânt 
zugrăviți cu moravurile cele mai elegante şi 
nai rafinate, Sciţii vorbind o limbă rafinata 
şi  conducându se după codul manierelor 
elegante !... nu este aşa, că e nostim 21) 

Printre cele mai înumoase romane ale 
fraţilor Scudery — dont la fertile plume peut 

"sans peine en un mois enfanter un volume : 

    

1) Dar parcă sultanui Baiazit din tragedia Bajazelh a lui 

Racine, nu are aceleaşi maniere elegante şi aceieaşi sentimente 

saiinate ?
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— nu voi cita decât două. Şi mai întâi, în 
ordine cronologică, pe Artamâne ou le Grand 
Cyrus, apărut în timpul Frondei. Acest ro- 
man în 10 volume este unul din cele două- 
trei romane celebre ale secolului. E cu ne- 
putință de rezumat această operă stufoasă, 
în care sute de epizoade străine de subiect 
întrerup şi împiedică într'una desfăşurarea 
acţiunii principale. Ajunge să spun că Cyrus, 
fiul lui Cambyse, travestit sub numele de 
Artamene, iubeşte pe Mandana, fiica lui 
Cyaxare, regele Mezilor; dealminteri, conform 

“codului galanteriei, el se fereşte de a i-o 
spune în faţă, căci Mandana e una din cele 
eroine care îşi pierde sărita pentru lucruri 
mai puţin grave. Această mândra prinţesă e 

. răpită ce patru ori — excusez du peu! — şi 
răpitorii sânt un prinţ al Asyriei, un rege a! 
Pontului, un oarecare Mazare, şi, în sfârşit, 
o regină a Massageţilor. Artamene îi urmă- 
reşte pe toţi prin munţi şi prin văi, prin ţări 
şi pe mări; el cucereşte, printre picături, 
niimeroase Oraşe, supune Armenia, săvâr: 
reşte isprăvi uimitoare, veşnic în căutarea 
prințesei iubite. In cele din urmă o găseşte, 
şi se căsătoreşte cu ea în ultimul capitol al 
ultimului volum, conform regulamentului 
Amorului din codul Preţioaselor. | 

Inainte însă de a ajunge la acest desno- 
dământ, Artamene a trebuit să treacă, cum: 
ați văzut, prin multe şi grele primejdii. 
Reproduc mat jos unul din sutele de mo.
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noloaga, în care nefericitul amorezat îşi varsă: 
toată durerea inimei sale: 

„Ce? cot cu păr:sl o iubiti, care nu uită niciodată dea 
tăsplăti pe aceia caii o curtează, şi a cârci Servire e aşa de 
gtorioasă că da cununa şi un neniuritor renume acelora cari îi 
Sânt credincioși! Eu, care vream să miă sscund sub falşul nuste 
de Artamene şi care vreau să mă îrgrop de viu pentru atace 
pe placul duşmanilor mei, n'am părăsit Persia decât pentru a 
deveni amentul piinţesei de Cappadoci”, şi n'am încetat de a 
îi Cyrus decât pentru a îi sciazul unei tiințe care doreşte din 
inimă moartea inea şi care mar împinge puate cn înşăş mâna 
ei î-apoi in mormâmi, de mvar vedea ieşind dintrinsul? Nu, 
mu, să nu fiu aşa de slab că să mă predau aşa de uşor, şi 
să riu jiu laş întratâta incât să mă "ncâtuşrz eu însumi, 
Adu-ţi aminte, Artamtne, de câte. ori ţi s'a zis în Persia, că 
amotul este o pasiune periculoasă: opreşte-i intrarea în ințina' 
ta, și Du-i îngădui ca să te birue. 

„Dar val! ce zic şi ce fac? Vorbesc de împotrivire şi sâni 
învins ; vorbesc da tiberiate şi mă văd în lanţuri; vorbesc de 
domnie şi sânt. rob; varbesc de ambiţiune şi n'am alta decât 
pe aceea de a iubi pe Mandana; vorbesc de glorie şi nu vrezu 
so mai cant decât Ja picioarele “rinţesei mele. In sfârşit, eu 
simt bine că nu mai sânt stăpân pe mine, şi că în zadar ta- 
iunea mea  voeaşte să se împotrivească iabirii mele. Ochii 
mau trădat, minieca m'a părăsit, voința mea a nrmat pe Man- 
dana ; toate dorinţele mele mă împing către aceasta flință pe 
care o ador; toate gândutile mele sânt pentru ea, şi nu mai 
Vin la viaţă decât cu unica speranţă de a o putea pune în 
serviciul ei ; şi simt chiar că raţiunea, oricât de sevoltată ar 
îi pe inima mea, începe să'mi vorbească în îavorul Prințesei 

e, i 

„Ea îmi spune în taină că această frumoasă pasiune e mo- 
tivul cei mai nobil al tuturor faptelor erotice; că ea a găsit 
loc în inima tututor vitejitor; că ilustrul Perseu, întâlni rege 
al rasei mele, s'a iăsat să fie învins de ea coşcogea viteaz, 
din minutul în carea văzut-o pe Audromeda lui; că zeii înşişi 
sânt simţitori la iubire ; că ea nu e slabă decât în inima celor 
siabi, şi că este eroică în inima acelora cari sânt întradevăr 
mari. În sfârşit ca-mi zice că, Mandana fiind cea mai frumoasă 
temele din. lume, sânt scuzabi! că mam îndrăgostit de ea, şi 
neîndrăznind să'mi mărusrisesc că aceasta e o laudă pentru 
mine, sânt cel puţin sigur că nu merit unici oimputare. Să 
continuu acest amor care mă răpeşte fără voia mea, şi să au 
mă 'mpotrivesc mat mult unci duşmane, pe care n'am putea-o 
nici odată învinge şi pe care ne ar părea chiar fozrte rău de . 

-a 0 birui“, | -
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Am ieprodus acest pasaj, pentru a cărui 
lungime cer iertare cititorilor, numai pentru 
a arăta că singurul scop urmărit de acest romanul, ca şi de toate celelalte romane “ale d-lui şi d-şoarei de Scudery, a fost analiza minuțioasă a amorului şi a stărilor „Sufleteşti cărora această patima dă naştere. 

” Personajele istorice ce întâlnim în ele sânt totuş departe dea îi imaginea celor din vechime: acei Mezi, Perşi, Sciţi, etc. prea civilizaţi nu erau decât nişte curați Francezi din 1649 deghizați în haine antice, cari aveau asupra amorului ideile societăţii în care tră- iau. Fraţii de Scudery n'au făcut altceva de- cât să se conformeze cerinţelor şi idealului acestei societăţi peniru care amorul şi adora- 
iunea femeiei erau unica şi suprema preo- .. “cupare. | 

i Ceva mai multi tot în acest roman, d-şoara - de Scudây ne mai face şi elogiul amorului “platonice, al amorului ideal, ce-i drept sublim, „„. dar aşa de... periculos! Acest sentiment „1. €rOic, supraomenesc, care clocoteşte dealun- „gul cetor 10 volume, pare că nu şi-a zis încă ultimul cuvânt. El avea să reapară în ro- manele următoare cu o intensitate de expan- + Slune şi mai mare. 
“Asa în Clâlie, roman apărut în 1654, pentru a nu vorbi decât de acesta, care le întrece pe celelalte, dăm peste descrieri de un senti- mentalism împins la exces. Printrun efort. uimitor al minţii, d şoara de Scudery s'a, 
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căznit să pătrunză în mecanismul intim el 
»asiunii şi să încerce pentru întâia oară ade- 
vărata anatomie a inimei omeneşti. Ea ne 
dă în acest roman, îsitre alte descrieri ultra- 
sentimentale, o /Flarfă a dragostei, în care 
tânăra autoare ne descrie peripeţiile şi greu- 
tăţile prin cari trebue să treacă aceia cari vor 
să iubească. Aceste rătăciri sentimentale, cari 
au făcut admiraţiunea timpului aceluia, par 
asfăzi de o naivitate adorabilă, cu toate că 
nici în ziiele noastre nu lipsesc specimene 
de fete cari 'să mai suspine după ele. 
„Reproduc aci, pentru cei ce voesc să se 

îmbarce pe aeroplanul amorului, delicioasa 
şi periciiloasa călătorie la care trebue să se » 
expună ca să ajutigă la obiectul adoraţiunii lor    

7 EN 

„Ce! dintâi oraş situat în josul Hărţe! este A/oua-Prieterie. , 
Şi fiind-că poţi căpăta dragoste din trei motive diferite, s2ua ţ; ni 
dia stimă adâncă, sau din șecunoştință, sau din înclinare gta: 
aşezat pe trei oraşe cu numele de Dragoste trei ape cari 
poartă aceste irei nume, şi s'a deschis trei căl deosebite că. 
duc întracolo; aşa că, după cum se zice Cumes pe marea” 
lonienă şi Cumes pe marea Tyrreană, tot aşa se zice Dragoste- 
pe-inclinare, Dragoste-pe-Stimă,  Dragoste-pe-Recunoştință, 
Totuş, dat fiind că dragostea care se naşte din înclinare mare 

„ nevole de nimic altceva pentru a îi ceea ce este, Cielia n'a 
pus nici un popas pe ţărmii acestei ape, care curge aşa de 
repede că nu este nevoie de nici o oprire dealungul ei, pentru Pi 
a merge de la Noua-Prietenie ia Dragoste. - 

„Dar, dacă vel să mergi de la Noua-Prietfenie la Dragoste- 
pe-Sfimă, nu e tot astiei; căci Clelia a presărat cu dibăcie 
drumul cu atâtea sate câte sânt şi pricinile mari şi mici cari 
pot da naştere prin: stimă dragostei despre care aude vorbia- 
du-se. Intr'adevăr, plecând de la Aoua-Prietenie ajungi întrun 
loc numit AMinte-Mare, fiindcă de aci începe obişnuit stima. 
Apoi dai de nişte sate drăguțe ca Versuri-F'rumoase, Bilefele- 
Galante şi Bilefele-Daulci, can sânt operaţiile obişnuite aie 

„unei prietenii, Apoi, dacă înaintezi pe această cale dai de 
- Sinceritate, de Inimmă-Mare, de Cinste, de Generozitate, de 

- Const, Șăineanu. — Romanul francez; . 3
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Respect, de Exactitate şi de Bunătate, cari sânt alături de Dragoste '). După aceea trebue să te întorci la Aoaua-Prietenie. 
pentru a- vedea ce cale să apuci ca să ajungi la Dragoste-pe- 
Recunoştință. _ 

„Vedeţi dar, vă rog, cum trebue să mergeţi de ia Noua-: Prieteuie la Amabilitate, apol la acel sătuleţ care se numeşte Supunere, şi care se învecineşte cu altul foarte drăguţ numit Mici Atenţii. De acolo trebue să treceţi la Stăruință şi prin alt sat care se numeşte Sârguință, apoi la Marile-Servicii ; şi ca dovadă că sânt puţini la număr oamenii “cari le fac, acest sat e mai mic decât celelalte După aceea, ureci prin Simţire ; apot, ca să ajungi la Dragoste, trebue să treci prin Duioşie ; în urmă să mergi la Supunere, şi în sfârşit să treci prin Prietenie-Statornică, care este fără îndoială drumul cet mal sigur ca că ajungi la Dragoste-pe-Recunoştinţă 2). „Com însă nu există drum unde sâ nu fii exspus a te ră- tăci, dacă acela cari ar pleca de la Noua-Prietenie, ar apuca „niţel mai la dreapta sau niţel mai Ia stânga, s'ar rătăci şi ei ; <ăci dacă, plecând dela Minte-Mare, ai merge la Neglijenţă, apoi, continuând cui rătăcirea, ai merge la Nepotrivire, la făceală, la Ușurinţă şi la Uitare, în loc să ajungi la Dra- Boste-pe-Stimă, te-ai pomeni în lacul Indiferenței, care, cu apele sale tăcute, redă fără îndoială cât se poate de bine lucru! al cărul nume îl poartă. De altă parle, dacă plecând de ia Aoua-Prietenie al cârmi puţintel la stânga, şi ai merge la /a- discrețiune, la Perfidie, la Irufie, la Bârfire sau la Răutate, în loc să te pomeneşti la Dragoste-pe-Recunostinţă, ai cădea în marea Dușmâniei 5), unde toate cotăbiile fac naufragiu. Râul 7/nelinării se varsă într'o mare numită marea. Primej- dioasă ; apoi, dincolo -de această Mare, e ceea ce numiri Zări- Necunoscute, fiindcă întradevăr nu mal ştim ce este pe acolo“. ! Ma 

Această ţară a Amorului cu Oraşele, sa- tele, drumurile, mările şi prăpăstiile ei, na 

  

1) Drumul e lung şi îngust, şi nu este accesibil decât celor meritoşi: ducele de Montausier fa făcut până la capăt, şi i-a trebuit 20 de ani pentru aceasta! . 2) Un pedant ca Menage a putut, prin puterea silinței, să străbată toate aceste etape, şi ajuns la capătul drumului, d-na de Stvigns, frumoasa lui elevă, deabia i-a făcut pomana unui zâmbet. = 
3) D-şoara de la Vallire va face, câţi-va anl mal. târziu, această dulce şi dureroasă experienţă, _
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este oare veşnica patrie a tuturor inimilor 
cari iubesc şi cari suferă? Şi descrierea 
acestei ţări, cu toată naivitatea şi neseriozi- 
tatea ei, nu pare ea a îi prima încercare de - 
analizare a inimei omeneşti ? 
Dar romanele d-şoarei de Scudery nu 
sânt numai nişte adevărate studii ale inimei, . 
ci mai sânt şi altceva; ele sânt un tablou: 
desăvârşit al moravurilor din lumea mare, - 
un adevărat manual al galanteriei timpului, : 
al societății Preţioaselor şi al Saloanelor de : 
pe atunci. In ele, bunăoară, găsim tot ca: 
trebuia să se ştie pentru- a putea îi admis la : 
Sâmbetele Preţioaselor; şi anume precepte, . 
exemple, discuţii nesfârşite asupra unor ar- : | 
ticole din catehismul galanteriei, observaţi- * 
uni juste asupra educaţiunii femeilor, a ocu- 
paţiilor şi pretențiilor lor. Ele sânt pentru 
noi, în această privinţă, o mină nesecată 
de informaţii asupra societăţii alese din se- 
colul al XVII-lea. | | 

Moliere, *care atacase în atâtea rânduri 
Preţioasele şi femeile savante, a. ridiculizat-o 
mai cu seama pe d-şoara de Scudery dând-o 
drept tipul femeei savante şi pedante. In 
romanul său /e Grand Cyrus — care avu un 
răsunet extraordinar şi îmbogăţi pe editor — 
ea se apără de această învinovăţire, stabilind 
o uşoară deosebire. Ea însăş s'a zugrăvit pe 
sine în Sapho, femeie savantă dar nu pe- 
dantă, în opoziţie cu altă femeie, care e o 
pedantă nesuferită. Rog pe cititori să mă



36 CONST, ŞĂINEANU 

ierte dacă mai reproduc aci un nou pasaj, 
- cam lung, din acest roman al d-şoarei de 
Scudery : e aşa de interesant din punctul de 
vedere de a se şti cât de deparie trebue să 
meargă educaţia intelectuală a femeilor, şi 
conţine nişte observaţii atât de juste şi de 
sănătoase, încât ar fi păcat să nu'l reproduc. 
Afară de aceasta, e de o imparţialitate aşa 
de pronunţată, că va satisface, nu mă în- 
doesc, aşteptarea ambelor sexe. . 

lată şi pasajul în chestiune: 

„Nu cânosc nimic mai jignitor pentru sexul nostru decât 
de a se zice că femeia nu trebue să învețe nimic, Dacă este 
aşa, aş dori ca în acelaş timp să-i se interzică de a vorbi şi 
să nu înveţe nici să scrie; căci, dacă trebue să înveţe să scrie 
și să vorbească, trebuie să învețe şi toate lucrurile cari îi pot 
lumină mintea, formă judecata şi arâtă cum se vorbeşte şi 
se scrie. bine. Nu zău! este oare ceva mai ciudat ca chipul 

Necum se procedează cu educaţia femeilor ? Li se cere să nu fie 
cochete nici galante, şi [i se permite totuş să învețe cu dsa. 
mănuntul tot ce priveşte gaianteria, şi nu li se permite- de a 
şti ceva care să le poată întări virtutea sau ocupă mintea... 
Faţă cu modul cum. unele femei îşi petrec viaţa, ai zice că [i s'a interzis de a avea judecată şi bun simț, şi că nu trăiesc pe iume decât ca să doarmă, să se îngraşe, să fle frumoase, să at facă nimic şi să nu spuie decât prostii... Nimic nu te lene- veşte mai mult ca o lungă lenevie... 

„La dreptul vorbind, aş vrea ca educatorii să aibă aceeaş grijă de a-i împodobi mintea ca şi trupul, şi ca, între a fi ignorantă sau savantă, să-i se indice o cale mijlocie între a- ceste două extremităţi, care s'o împiedice de a îi respin- gătoară prin o ingâmiare impertinentă sau o Stupiditațe plicti- sitoare. Ceea ce.mai pun încă ca temeiu este ca femeile să „ stie mai multe lucruri decât ştiu obişnuit, dar ca ele niciodată să nu se poarte sau să nu vorbească ca savante. 
„Vreau, prin urmare, ca să se poată spune “despre o per- soană de sexul meu că ştie sute de lucruri cu cari nu se făleşte că are o minte foarte luminată, că cunoaşte cu fineţe: operele îrumoase, că vorbeşte bine, că scîle bine şi că cunoaşte lumea; dar n'aş Vrea să'se zică despre ea: „e'o săvantă“, Este îoarte adevărat, că sânt anele Ştiinți pe cari femeile mar trebui nici- -
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cxdată să le înveţe, şi că sânt altele pe cari le pot şti, dar pe 
car.mat trebui să mărturisească că le ştiu, oricât le-ar durea 
aceasta... Ceea ce aş vrea mai ales să învăţ pe femei, e de a 
îu vorbi prea mult despre ceea ce nu ştiu bine, şi dea ni 
“orbi niclodată despre ceea ce nu ştiu de loc“. 

Clelie este ultima licărire puternică â ro- 
anului  istoric-sentimental. Cu fraţii de 
Scudâry el se ridicase chiar la 0 oarecare 
.Observaţiune şi analiză ; dar findcă devenise : 
oglinda societăţii preţioase, ahtiată de iluzii * 
platonice şi hrănită cu metafizică amoroasă, 
el nu putu supravieţui prăbuşirii acelei so- 
cietăţi. Boileau şi romanul satiric sau comic 
îi deteră lovilura de graţie. Publicul se cu- 
minţise. Toate celelalte romane ale fraţilor 
Scudery trecură aproape nebăgate în seamă. 
Romanul istoric- sentimental se lupta cu 
znoartea. 

Ei 

Pe când romanul istoric-sentimental mer- 
gea spre o peire sigură odată cu pres- 
<himbarea societăţii care-l produsese, ro: 
manul satiric, inaugurat de Sonzr, percurgea 
o carieră mai modestă dar mai rodnică. Cu 
toată patima publicului pentru operele sentt- 
mentale şi pseudo-istorice,  observaţiunea 
simplă şi cofnică a moravurilor nu se putea . 
să nu-i placă. Din nefericire, primele opere 
în care s'a manifestat au fost cam mediocre. 
Nici 'Faisran vaenmire în Pagiul căzut în dis- 
grație, nici Craano DE BERGERAC În ale sale 
Istorii gommice, mau izbutit să me dea lucrări
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temeinice. Aceste istorii sânt departe de a î$ 
romane, ci mai mult un amestec de lucruri 
hazlii şi delicioase, de ştiinţă, de satiră şi de 
închipuiri ciudate. Chiar în epoca lor, şi ctz 
toată verva şi spiritul autorului, ele au fost 

- prea puţin înţelese şi slab apreciate. 
Singurul poate care ridică genul e scriitorut 

Scaanon. El avu darul să introducă în roman 
un stil viguros şi o notă veselă şi sgomo- 

. toasă, calităţi cari lipsise romanului Francior 
şi imitatorilor acestuia. Păcat numai că operele 
acestui scritor de merit, deşi sânt studii exce- 
lente de caractere şi de sentimente, nu pot 
fi citite din pricina trivialităţilor ce conţin 
şi cari le osândesc. , | 
Scopul lui Scarron,— acest tânăr şi elegant 

abate preschimbat de natură într'o mască 
hidoasă fără nume, —era de a combate in- 
fluenţa pernicioasă a sentimentalismului exce- 

__siv al romanelor la modă, ridiculizându-l piin 
parodiere. Aşa, în loc de amorezi desă- 
vârşiţi, găsim la dânsul amorezi nătângi şi 
caraghioşi ; în loc de /larta Dragostei, o 

„Hartă a Impărăției Caraghioşilor; în loc 
- de convorbiri rafinate şi nobile, altele ordi- 
- nare şi grosiere ; în loc de lovituri de săbii, 

lovituri de picioare, însoţite de injurături; 
» în loc de iubiri nesfârşite şi bolnăvicioase, 

iubiri simple şi fireşti ; în loc de eroi, scoşi 
ca din cutie, oameni vii în carne şi în oase; 
însfârşit, în loc de povestiri imaginare şi 
ideale, altele adevărate şi reale. 

p?
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Opera lui de căpetenie e Romanul conic, 

apărut între anii 1649—1657. In fond, nici 

mu poate îi vorba aci de un adevărat roman : 

e o simplă povestire a unor scene trăite, 

deabia legate între ele, dar pline de spirit, 

de amănunte bine alese şi de observaţii sa- 

tirice, un fel de colecţie prețioasă de ma- 

teriale, bune pentru teatru, sub pana unui 

Moliere, dar cari singure nu's îndestulătoare 

a constitui fondul unui adevărat roman. 

Subiectul, e sosirea întrun oraş de provincie 

a unei trupe de actori şi tmeschinele preo- 

cupâri ale unor provinciali şi clienţi de cafe- 

nale. Eroii nu sânt nici prinți din vechime, 

nici păstori, ci nişte pârliţi de actori ambu- 

janţi, nişte avocaţi cărora le turue gura, şi 

nişte gazde limbute. 
Ceea ce predomneşte în acest aşa-zis ro- 

man este nota bazlie. Adusă la modă de 

“Scarron, ea avea să devie pentru câtva timp 

“un gen naţional, care va ține piept celor- 

lalte genuri, şi chiar va contribui la învio- 

zarea lor. Şi această notă veselă, de o ve- 

selie nebună, care va molipsi întregul secol, 

sub pana unui paralitic şi suferind, este cea 

mai frumoasă răsbunare împotriva răutăţii şi 

cruzimii soartei ! | 

Şi cu toate acestea, i-a fost rezervat acestui 

om urgisit de natură să se bucure de îferi- 

cire, de o fericire aşa de mare, aşa de ne- 

crezută, cum nici în romanele cele mai îan- 

tastice şi nici în poveşti Nu s'a pomenit
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vreodată! O orfană de 16 ani, frumoasă 
peste măsură, de neam mare, împinsă de ne- 
voie, de milă, sau poate chiar de amor 
„— căci mobilele inimei femeieşti cine le poate 
pătrunde ! — primeşte să devie soţia lui, să 
împarţă existenţa ei cu acest monstru fizic, 
şi să-i aline durerile. Mai târziu, când el va 
muri, ea va izbuti, prin dibăcie şi prin me- 
ritele-i proprii, să se ridice până la cea mai 
înaltă treaptă la care o femeie poate aspira : 
va deveni marquiză de Maintenon şi soţia 
regelui Soare. 

In această privinţă, romanul scris de Scar- 
„fon e mai puţin minunat de cât romanul 
propriei. sale vieţi. Meritul său e numai de 
a ne ii redat cu. exactitate câteva scene din 
viața reală, prinse în toată goliciunea lor, 
de a le fi exprimat întrun stil firesc, vesel 
şi sănătos, care le dedea un farmec deosebit. 
Ce contrast între acest stil vioiu şi”nota re- 
alistă a lui Scarron, şi între stilui rafinat şi 
nota idealistă excesivă-din romanele pastorale 
sau istorico-sentimeniale ale timpului ! Iata 
de ce acestea trăiesc şi astăzi, fiindcă se ra- tipăresc mereu şi se citesc cu plăcere, de vreme ce peste celelalte s'a lăsat vălul uitării, Pe când romanul comic ameninţa, cu hazui şi- realismul său, să prăbuşească romanele idealiste, pastorale sau istorice, ale timpului, „se iveşte un nou îel de roman care va tinde la aceiaş țintă ca şi cel Comic, şi anume:
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zomanuil burghez sau realist. Scopul ce'şi pro- 
pune, ne spune Furetiere, singurul său repre- 
zentant, este de a povesti „cu sinceritate şi - 
dună credinţă unele întâmplări din viaţa 
anor persoane, cari nu sânt nici eroi, nici 
eroine, cari nu ridică armate, nici nu răs- 
toarnă împărăţii, ci oameni simpli, de con- 
<iţie. mijlocie, cari îşi văd de trebile lor, şi 
printre cari unii sânt frumoşi, alţii urâţi, unii 
deştepţi alţii proşti, şi mai ales cei din urmă“. 
Cu un cuvânt moravurile unei burghezimi 
mărginite, care nu oferă nimic poetic nici 
tragic. Romanul burghez va îi prin urmare 
un almanah al burgheziei din 1766, după - 
cum romanele d-şoarei de Scudery au fost 
un cod al manierelor galante şi un almanah 
al Saloanelor. E 

Printre personajele principale ale roma- 
nului burghez, pe cine credeţi că întâlnim ? 
Pe.un abate frezat, sclivisit, care ţine predici 
în biserica Carmilor, şi care vrând să dea 
'0 ideie mare despre talentul său oratoric, a 
scumpit preţurile locurilor; —pe o fată de 

procuror, în mare toaletă, care umblă cu 
<heta pentru opere filantropice, şi care tur- 
bează pe ascuns că n'a strâns o sumă tot 
aşa de mare ca şi amica ei Henrietta. Această 
fată, cu numele de Javotte Volichon, este 
o copilă bine crescută, dar cam prosticică, 
care trimite la părinţii ei pe cei cari îi fac 
curte. Unul din ei, Nicodeme, operează cu 

multă dibăcie, şi caută să.atragă in parte-i
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pe dl şi pe d-na Volichon: ştie sa pearză 
la joc -cu părintele feiei şi trimite claponi 
mamei ei. Şi aşa mai departe... - 

Cam acestea sânt personajele primului 
volum al romanului, şi întâmplările lui de 
căpetenie. In ce priveşte pe d-şoara Javoltte, 
ea împrumută dela o Preţioasă romanu: 
Astree, şi citindu-l îşi pierde minţile, face de 
râs onoarea familiei, strică doua căsătorii, 
este închisă într'o mânăstire, şi, însfârşii, se 
lasă a îi răpită, ca orice eroină de roman de 
către un tânăr îrumos, care bine înţeles o va 
părăsi curând dupa aceea. 

Şi această aventură m'are nici ua: sfârşit: 
personajele dispar nu se ştie de ce, iar au- 
torul trece la a doua parte a operei sale, în 

„ Care ne povesteşte o întâmplare cu totul di- 
jerită, şi anume dragostea dintre Charoseltes 
şi Collantine. Privit din acest punct, ro- 
manul burghez, ca şi cel comic, nu constitue 
un roman în adevăratul înţeles al cuvântului, ci mai curând o colecţiune de tipuri, exact 
copiate după natură, simple scene realiste strâns legate între ele. [i lipseşte, pe lângă un scop anumit, niţică poezie şi niţel idealism, trebuincioase până şi realismului pentru a putea reuşi. Marii romancieri realişti ai se- colului al XIX-lea vor înţelege această ire- buinţă. 

| Mă mărginesc a reproduce din Romanul burghez un pasaj, pasajul cu boroboaţele pe care le făptueşte Nicodâme, care vine să
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ceară mâna d-şoarei Javoltte, şi este rău: 
primit din pricina unei scrisori anonime de- 
făimătoare la adresa lui, sosită în ajun pă- 
zinților fetei. Si 

„Nicodeme, pe care nu-l mulţuinise de loc această primire, 
şi nerăbdător de a afla pricina supărării, îşi luă rămas bun şi 
“ru să plece, El nu fu însă destul de îndrăzneţ de a saluta ia 
plecare pe iubita sa în chipul prescris îndrăgostiţilor. Javotte 
se mulţunu să-i răspunză prin o reverență mută; dar, sculân- 
du-se în picioare, îi căzu un mosoraş cu aţă şi foriecuța din 
poală. Nicodăme se repede în grabă ca să le ridice de jos. 
Savatie se apleacă şi ea pentru acelaş lucru, şi, ridicând capui 
amândoi în acelaş timp, frunţile lor se clocniră cu atâta pu- 
tere, că-şi făcură unul altuia câte un cucuiu. 

„Desperat de această nenorocire Nicodeme vru să se retragă 
spre uşă, dar nu băgă de seamă că un bufet şchlop se afla în- 
dărătul lui, şi-l izbi aşa de tare, că răsiurnă de pe cl un vas 
de porțelan, care era un_oblect rar şi foarte prețios al casei. 
Atunci, muma fetei izbucneşte în blesteme împotriva ui. Bietut 
tânăr cere mli de scuze, şi voeşte să strângă bucăţile pentru 
a le trimite un vas la fel; dar, mergând prea repede cu nişte 
ghete noi pe un parchet prea lustruit, aşa cum se cere să fie 
pentru o logodnă, un picior îi alunecă, şi cum în asemenea 
împrejurări, cauţi să te reţii de ce găseşii, el se apucă de clu- 
urit cordoanelor de cari eră atârnată oglinda; dar greutatea 
corpului său rupându-le, Nicodtme şi oglinda căzură în acelaş 
timp; cel mai rănit din amândoi îu negreşit oglinda, căci se 
sparse în mii de bucăţi. Nicodtme se alese numai cu două 
iăni uşoare. 

„Procurora ţipând şi mai tare ca mai înainte, îi zise: „Dar 
cine ml-a adus aci pe spărgătorul şi dărămătorul ăsta 2 şi 
începu şă-l gonească afară cu coada măturei. Nicodeme, ra- 
şinat la culme, ajunge la uşa antreului ; dar, cum era înfuriat, 
o deschise eu atâta putere, că se lovi de o lăută pe care un 
vecin o lăsase de perete şi care se sparse în bucăţi, Nu- 
zucul lui că era târziu: căci de era ziua nămiaza mare la țipa- 
sele procurorei Sar îi luat după dânsui toţi copiii din mahala. 

Fi fugi dar roşiu de ruşine şi de mânie“, 

Clasicii au neglijat şi disprețuit romanul. 

Genul -acasta li se părea că este interior, o 
simplă distracţie trecătoare, iar nu un ce câ- 
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pabil de a înălța sufletele. Romanul nu avea 
încă conştiinţă deplină de scopul şi de menirea: 
lui, nici de mijloacele prin cari putea să'şi 
atingă ţinta. Afară de aceasta, el trata ace- 
leaşi subiecte ca tragedia şi comedia, cari 
atinseseră suplimul, şi anume marile subiecte 
istorice şi amorul, pe cari aveau să le imor- 
talizeze în piesele lor Corneille şi Racine. 

Ceva mai mult! expresie a unui sentimen- 
talism excesiv, a unui ideal imposibil, el avu 
un efect dezastros asupra societăţii, care şi-t 
luase ca model de imitat. Contagiunea idea- 
luiui coprinsese toate minţile, până şi pe cele 
sănătoase. Romanul comic, precum şi ce! 
burghez sau realist, îi deteră unele lovituri 
puternice, dar nu fură în stare să-] doboare, 
Trebuiau adversari mai temuţi. Unul dintre cei 
dintâi fu Moliăre. Observator minunat al. 
naturei, el îndrăzneşte. în numele bunului 
simţ să atace influența periculoasă a roma- 
nelor la modă, arătând urinările lor neno- 
rocite asupra minţii femeilor, pervertită prin 
citirea lor. Piesa sa, „Preţioasele ridicule“ în 
care'şi bate joc de provicialele Sstângace cari 
vor să imiteze pe femeile sentimentale şi în- chipuite din Paris, avu un Siicces imens, căci ea dete cea dintâi lovitură tendinței senti- mentale excesive şi romanelor cari O propo- văduiau. In această piesă Moliăre, prin gura lui. Chrysale, iatăl unei Preţioase şi unchiul celeilalte, zice : Ă
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Voilă, voilă le fruit de vos empressenents 

Qwon vous voit nuit et jour ă lire des romans: 

Jetez-moi dans le feu tous ces mechants €crits 

Qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. 

lată, iată rodul silinţel ce vă daţi 
De a citi zi şi noapte mereu la romane, 
Aruncaţi în foc toate aceste serleri păcătoase 

Cari sucesc zilulc atâtea minţi tinere. 

Cinci sau şase ani mai târziu, în toiul lup- 

tei, sbura în Paris din gură în gură un dia- 
log hazliu în care se găseau reunite întrun 

iel de talmeş-balmeş toate caraghioslâcurile 

cele mai de râs ale personajelor principale 

din romanele sentimentale, modul lor de a 

vorbi afectat, sentimentele lor extravagante, 

ciudăţeniile lor copilăroase ; şi această paro- 

die plină de haz se termina cu prăbuşirea 

ridiculă de pe piedestalul măririi a tuturor 
acelor falşi eroi. 

Moliere, în piesele următoare, mai ales în 

„Femeile învăţate“ şi Boileau, marele critic 

francez din secolul al XVil-lea, în a sa „Arta 

poatica“, le vor da înca alte lovituri simţitoare. 

Alţi scriitori se mai uniră la această opera 

de distrugere, pânăce în cele din urmă roma- 

nul sentimental, fie pastoral sau istoric, îşi 

dă sfârşitul. Numai o singură dată va mai 

îndrăzni să ridice capul, pentru a da o ul- 

timă licărire, cea mai puternică dintre toate. 

Această supremă licărire îu la Princesse de 

Cleves, apărută în 1678. Cu acest roman, âu- 

tozrea, p-xa DE La FaverrE a înzestrat literatura 

iranceză cu un adevărat capod'operă. Avem
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de a îace aci tot cu un roman sentimental, 
dar ce deosebire între acesta şi toate cele 
de dinainte! Mai întâiu, în loc de întâm- 
plări extraordinare, în loc de galanierii sar- 
bede, această aristocrată foarte inteligentă şi 
de o sensibilitate naturală, ne dă o dramă 
puternică a vieţei, de o varietate uimitoare, 
ne dă sentimente fireşti ;- apoi, în loc de păs- 
tori, de eroi, de amorezi ridiculi, de Romani 
ialşi, ea ne dă personaje vii, ale caror stări 
sufleteşti, cari ne sgudue, ea ni le zugră- 
veşte în modul cel mai simplu şi mai natu- 
ral; în sfârşit, în loc de descrieri nesiârşite 
şi de epizoade nefolositoare, cari întârzie des- 
nodământul până la al zecelea sau al două- 
sprezecelea volum găsim o analiză exactă 
şi scurtă a unei pasiuni puternice, încadrată 
într'o intrigă simplă şi mişcătoare, şi toate 
acestea numai întrun volumaş de aproape 
200 de pagini şi întrun stil concis şi ele- 
gant! Totul era sincer şi firesc în acest ro- 
man, deaceea şi succesul i-a fost imens, căci 
„rien n'est beau que le vrai, le vai seul 
est aimable“. 

Subiectul în câteva cuvinte, e următorul : 
O femeie lânără, de curând măritată, şi 

măritată în contra cerinței inimei sale, întâi- 
uCşte pe acela pe care trebue să'l iubească. 
Multă vreme ea nu ştie dacă iubeşte sau nu, | dar când îşi dă seama de realitatea patimei 
saie, ea i se împotriveşte din toate putesiie, 
Şi evită toate împrejurările cari ar putea-o
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pune faţă în faţă cu iubitul ei. Ea merge până 

acolo — lucru aproape cu neputinţă! — că . 

destăinueşte patima-i fierbinte chiar bărbatului  - 

ei, şi-l roagă s'o scape îndepărtând-o dela -- 

Curte. Dar amantul o urmăreşte şi la țară. 

Soţul informat de aceasta, şi bănuind că fe- 

meia îl înşală, este apucat de un atac de fri- 

guri şi, cu toate îngrijirile devotate ale soţiei, 

moare. Inainte însă de a muri, el o pune să 

jure că i-a rămas credincioasă. 

Ramasă văduvă, ea poate lua acum de băr- 

bat pe acela care n'a încetat un moment de 
a O iubi cu aceiaş patimă înfocată dar res-. 

pactuoasă. Convinsă însă că iubirea nu poate 

fi veşnică, şi îndurerată că a pricinuit moartea 

soţului ei, ea reiuza şi se retrage într'o mâ- 

năstire. lar romanul sfârşeşte astfel: „Viaţa 

ei, care fusa aşa de scurtă, a lăsat o pildă 

de virtute fără seamăn“. , 

Acesta e romanul, pe care l'a scris d-na 

de La Fayette. Acela pe care La trăit ea însăş 

şi care oierea aceeaş întâmplare, se deose- 

beşte numai prin aceea că situaţiunea a fost 

mai puţin tragică ca în roman. La Rochetou.- 

cauld, autorul Maximelor, şi amantul d-nei 

de La Fayette, pare a fi fost mai norocos 

decât amantul din roman. E şi natural. în- 

tâmplările din viaţa de toate zilele se petrec 

în mod mai banal şi mai puţin impunător de 

cum fzebue se se petreaca într'un romani, al 

cărui scop este de a ne înteresa şi mişca, 

Dacă d-na de La Fayette ne ar fi redat ade-
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vărul în toată goliciunea sa, probabil că /a Princesse de Cleves n'ar îi stârnit acea imensă 
admiraţiune care, şi astăzi dupa 250 de ani, „este tot aşa de vie ca şi în trecut. Ne place să admirăm orice sforţare a energiei, orice triumf al datoriei asupra pasiunii, deşi ştim bine că noi nu vom îi capabili de ase:nenea sforţări în cazuri analoage. 

„.. Ceace constitue însă mai presus de toate me. ritul acestui roman mititel şi-l face nemuritor, este faimoasa șcenă a mărturisiri când Prin- ţesa împărtăşeşte soţului ei patima-i înfo- cată pentru amant, scenă pe care unii critici au condamnat-o, sub cuvând că niciodată soție n'a făcut soţului ei o astfel de mărtu- - risire. E una din cele mai frumoase bucăţi „din toată literatura franceză. Regret că luri- gimea-i cea mare şi Spaţiul restrâns de cara dispun, nu'mi „permit a o reproduce aci. 

E 

In rezumat, romanul sentimental, din vea- cul al XVII-lea, ție pastoral, istoric, sau de MO= râvuri, s'a născut anemic, şubred, fără viaţă. Ceeace i-a lipsit, ca sa poată trăi şi dură, şi mai ales să poată luptă cu genurile rivale, tragedia şi comedia, este mai întâi „adevărul“ şi anume „ Observaţiunea şi imitaţiunea exactă a naturii“, pe Care -se întemeiază fondul tuturor produc- țiunilor geniului omenesc; al doilea, „măsura“ care le face accesibile cititului; şi, în sfârşit, stilul care le face nemuritoare. Numai TOMa-
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ele comice au întrunit „întrucâtva“ condiţiile 
mai sus pomenite. - lar dintre cele sentimen- 
tale, numai unul, /a Princesse de Cleves, a” 
supravieţuit şi va trăi şi de aci înainte; toate 
celelalte, cu zecile lor de volume, sunt astăzi 
uitate cu desăvârşire şi cu drept cuvânt. 

pr. 

“Const. Şăineanu, =. Romanul francez. : 4



II. 

SECOLUL AL XVill-lea. 

„La începutul secolului al XVIII-lea, socie 
tatea franceză ni se înfăţişează cu totul deo 
sebit de cum fusese dealungul secolului pre- 
cedent. Ultimii ani de domnie ai lui Ludovic 
al XIV-lea, cerniţi prin rasboaie nenorocite, 
aduse Franţa la sapă de lemn. Poporul, a- 
suprit şi sărăcit, stropise cu noroiu cosciugui 
monarhului, care supravieţuise nenorocirilor- 
țării sale. O sărăcie lucie domnea în toată. 

„țara. Şi atunci când începe lupta pentru traii, 
luptă pe viaţa şi pe moarie, nu mai poate fi: 
vorba de admiraţiune pentru ce este mărei, 
nici de dragoste pentru ce este ideal. Mora-. 
vurile se înăspresc, patimile se înjosesc, nă.-. 
zuinţele devin banale. 

Romanul, care nu e decat expresia tim- 
puiui şi o icoană a sotietăţii care i-a dat
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naştere, va trebui fireşte să oglindească aceste 
moravuri, patimi şi năzuinţe în noua lor îază. 
Acum însă societatea care-l va interesa nu 
mai este societatea aleasă şi delicată de o- 
dinioară, a cărei unică ocupaţie fusese ado- 
raţiunea femeiei şi sentimentalismul excesiv ; 
ci o societate mult mai numeroasă, poporul, - 
als cărui suferinţi, lupte şi năzuinţi ofereau 
de sigur mai mult interes de cât isprăvile 
amoroase ale unei clase restrânse. 

Ceea ce romanul își va propune de astă 
dată va fi prin urmate zuprăvirea moravu- 
zitor timpului, a stărilor sociale şi a-patimi- 
lor omeneşti. El ne va apare deci mai întâiu 
sub forma de roman de moravuri. Cel d'in- 
tâiu scriitor care îl înaugurează este Lesace. 
El ne-a lăszt muite romane, dar numai două 
sânt cari i-au făcut numele nemuritor: Diavo- 
Jul şchiop (1707) şi Gil Blas de Santillane 
(1715). 

In Diavolul șchiop, autorul face să de- 
„ileze dinaintea noastră un şir nesfârşit de 
tipuri originale, în mare pate caraghioase 
sau urăcioase, tipuri reale şi vii. Toată so- 
cietetea de pe atunci ne apare astiel cu bur- 
phezii ei sgârciţi, cu cochetele-i sulemenite, cu 
medicii ei ignoranţi, cu autorii ei îngâmiaţi, 
cu bancherii cari spală putina, cu nobilii ei 
iără de o pară, cu bădăranii ei parveniţi, cut 
holteii cari se căsătoresc cu spălătoreasa ior, 
în sfârşit, cu toate tipurile acelei vremi. Şi 

autorul, cu un talent uimitor şi cu 0 vervă
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scânteietoare, ne înfăţişează pe eroii aceştia 
cu faptele şi isprăvile lor, cu fizionomia şi: 
fizicul lor, cu toate. ticurile şi însuşirile lor, 
cu locuinţa şi mobilierul lor, până şi cu felul: 
cum mănâncă, în sfârşit cu toate cusururile,. 
toanele, caraghiostâcurile şi gândurile lor in- 
time. Toate aceste lucruri, un diavol, scăpat: 
din borcanul unui chimist, le arată unui 
student pe care-l plimbă pe acoperişurile ca-- 
selor oraşului, cari se desfac ca prin farmec: 
dinaintea lor. La urmă, după o călătorie: 
lungă şi obositoare, diavolul se întoarce la. 
borcanul din care ieşise, iar studentul se că-. 

» sătoreşte cu aleasa inimei lui. | 
Romanul ' acesta a fost şi tai este şi azi: 

foarte apreciat. „Nu există în lume 0 carte, 
zice romancierul englez Walter Scott, care să. 
conţie atâtea vederi adânci asupra firii omului 
şi scrise întrun stil atât de precis ca „Dia- 
volui şchiop“. „Intr'adevăr, adaogă criticul. 
Demogeot, fiecâre pagină, fiecare rând din. 
acest roman dovedeşie o cunoştinţă atât de: 
sigură, o analiză atât'de exactă a slăbiciunilor: 
omeneşti, că ni se pare că auzim o inteli-. 
gență superioară citind în inimile noastre, 
pătrunzând motivele noastre tainice şi îă-. 
cându-şi o plăcere 'răutăcioasă de a iupe 
văiul ce ne silim a întinde peste fapteie: 
noastre“. 

Cu Gil Blas, romanul său de căpetenie, apărut între anii 1715 şi 1735, Lesage face. 
un pas mare înainte. Aci ne găsim dinaintea
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unei galerii imense de personaje de tot felul, 
cari trăiesc, vorbesc, lucrează : bunăoară poeţi 
decadenţi, medici: invidioşi, cochete lacome de . 
bani, actriţe perverse, hoți de drumu mare, 
lachei, primi-miniştri, nobili, arhiepiscopi, etc.. 
Apoi stările sociale în cari aceste personaje: 

„se învârtesc, ne apar cu fizionomia lor proprie: 
scene din viaţa burgheză, din viaţa literară,. 
din viaţa de la Curte şi de la ţară, din viaţa: 
de teatru şi din viaţa de călătorie, în sfârşit, 
o adevărată Comedie humaine, care puţin se: 
deosibeşte de aceea a lui Honore de Balzac, 

- Şi din centrul acestei imense galerii de per- 
sonaje iese în : reliei mai impunătoare decât: 
toate celelalte, figura lui Gil Blas, eroul ro-- 
manului în chestiune. 

Se ştie că, într'o: piesă de teatru acţiunea: 
de obiceiu e condusă de voinţă. lntrun. 
roman, din potrivă, voinţa e stăpânită de ac- 
țiune, de împrejurări ; ele conduc pe oameni. 
persoanele nu se mişcă, ci sânt mişcate. Fa- 
talitatea le împinge când într'o parte când 
într'alta şi toată voinţa lor se mărgineşie în 
a'şi modela sentimentele şi caracterul după 
cerinţele stării lor. Istoria lor e mai -mult: 
istoria mediurilor în cari au viețuit sau prin: 
Cari au trecut rând pe rând. 

Dacă această e adevărat, apoi nu există: 

alt erou de romane mai bălăbănit de soartă: 
ca Gil Blas. Şi ce soartă! Din ziua în care 

pleacă dia Oviedo, cu o cătâră dăruită ce 
unchiu-său, cu 40 de galbeni în pungă şi cu trei--
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patru sfaturi în -minte, şi până în minutul 
<ând, îmbătrânit şi înavuţit prin experiență, 

-- îşi scrie istoria vieţei sale spre a'şi distra 
“copiii — viaţa lui a fost un lung şi nesfârşit 
lanţ de aventuri. Deabia trece pragul casei 
părinteşti, şi este jefuit de un cerşetor, în- 
“şelat de un parazit; prins într'o pădure de o 
bandă de hoţi, cari îl ţin câteva săptămâni 
într'o viezuină subpământeană şi. deprind cu 
hoţia. El izbuteşte să fugă, dar în drum este 
prins, apoi aruncat în închisoare pentru o 
<rimă ce nu făptuise; scăpat şi de aci, el 
este din nou jefuit de nişte escroci, în cari. 
sa încrezuse cu naivitate. După o carieră 
atât de glorioasă, nu'i mai rămâne decât să 
se facă preceptor, dar sa răsgândeşte şi alege 
slujba de lacheu, . „meserie ruşinoasă pentru 

„sun nătărău dar. plină de farmec pentru un 
băiat deştept“, şi Gil Blas e încă prea deştept. 

Dar până aci e deabi: proiogul.; Lesage 
me istoriseşte apoi toată viaţa eroului său, 
întrun răstimp. de 40 de ani, împărțită în 
trei epoci deosebite. In prima. parte a acti- 
“vităţii sale, Gil Blas merge din oraş în oraş 
“Şi slujeşte la vre o 15 stăpâni de condiţi şi 
de caractere cu totul diferite. E gonit din 
toate părţile. E rând pe rând bucătar, în- 
-grijitor de bolnavi, medic, om de încredere, 
intendent, secretar, îngrijitor de maimuțe, a- 
preciator al predicilor unui arhiepiscop, ete. Din 
“când în când fuge, şi atunci îl: vedera hoinărind 
*Şi amestecându se în straturile cele mai de
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jos ale societăţii. Dar, ori cari ar fi împre-, 

jurările în care soarta îl aruncă, Gil Blas ne 

se descurajează, e veşnic activ şi deştept, bun 

de toate, îşi slujeşte stăpânii destul de cinstit,. 

din interes fireşte mai mult de cât din vir- . 

tute, îşi însuşeşte cusururile şi calităţile lo, 

e când corupt când cinstit, face când răut 

când binele, nu se mânie niciodată, cu un 

cuvânt se: sileşte să tragă din viaţă un folos. . 

cât mai real şi mai mare. - | 
Toate aceste grele experienţe îi vor servi 

desigur acum când el se apropie de criza hotă- 

râtoare a vieţei. E în vârstă de 30 de ani. Pre- 

zentat unui prim ministru a tot puternic, Gii: 

Blas devine secretarul lui, post de încredere 

în care se pricepe de minune, dar pentr 

case, ca să nu'] piarză, nu se dă înapoi de- 

la nici o infamie. În sfârşit, iată-l ajuns în. 

culmea onorurilor: e bogat, are lachei, vor-- 

peşte per iu cu personajele cele mai influ-- 

ente. EL devine insolent, venal, corupt; uită: 

până şi de părinţii sâi pe cari îi ştie bine că: 

o duc din greu. Dar ispâşirea e la uşă; el €: 

din nou prăvălit în mizerie, e urgisit, ruinat; 

aruncat în închisoare, tocmai când se pregă- 

tea să se căsătorească cu o femeie bogată. 

Liberat de acolo, el se hotărăşte să se re- 

tregă întrun bordeiu, unde îşi va petrece: 

restul vieţei. Intors însă la ai săi, Gil Blas. - 

se însoară şi ia pe fata unui moşier bogat.. 

Dar nici aci nu se siârşeşte romanul. 5 

roui e încă prea tânăr, el nu se poate re-
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„semna la o retragere prea timpurie. Il mai 
„vedem văduv, plictisit, apoi iar la Curte 'ca 
“secretar -al unui conte, în care funcţie stă 22 
„le ani, căci acum e un om experimentat şi 
„numai face greşeli boacăne. În sfârşit are 60 
de ani, e obosit şi cam blazat; numai are 

«altă ambiţie decât aceea de a petrece în tihnă 
ultimii ani ai vieţei, se căsătoreşte cu o fată 

„ tânără şi se: îndeleiniceşta cu creşterea copii- 
dor pe cari îi capătă. 

Această viaţă aşa de aventuroasă, această 
neîncetată reîncepere a lucrurilor, acest ne- 
întrerupt flux şi reflux, aceste întâmplări ne- 
„prevăzute dar posibile, nu alcătuesc ele oare 
întru câtva însuş romanul vieţei fiecăruia din- 
tre noi? E adevărat că Gil Blas nu e un om 
“tocmai sfânt, dar nici ticălos nu este, cum 
Îl socotesc unii critici; e un om ca toţi oa- 
“menii şi căruia toţi îi semănăm, Două ade- 
"văiuri reies din exemplul său: întâiu, că tre- 
“Due să luăm viaţa aşa după cum este, să 
stoarcem din ea tot ce putem, folosindu.ne 
-de învăţămintele experienţei ; al doilea, că 
viaţa nu este bună numai în ea însăş, ci şi 
prin aceea că ne face mai buni; dacă pe u- 
nele energii le sfarămă, pe cele mai multe 
însă le domoleşte şi potoleşte; Gil Blas e 
mai bun la 60 decât la 30 de ani. Prin ur- 
mare, trebue să dorim viaţa, ca să putem iz- “Duti ca şi dânsul a ne atinge scopul. Bine 
înțeles, ceea ce se propuue opintirilor noastre 

„mu e tocmai un ideal poetic, dar este învă- 

|
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țătura însăş care decurge din realitatea fl 
crurilor, VĂ 

Ceea ce-i lipseşte acestui admirabil 1 
de moravuri, e mai cu seamă „psihologigttăe* '-; 

E adevărat că personajele sânt admirabil re-Sisz    
date, vii, dar ce se petrece în sufletul lor şi 
chiar în sufletul eroului, nu ştim aproape de: 
loc. Am vrea să vedem lupta lăuntrică care 
se petrece în acest suflet şovăitor, sbuciumat 
şi supus tuturor ispitelor şi tuturor întâm- 
plărilor; am dori să-i cunoaştem gândurile 
intime, bucuriile şi suferințele lui sufleteşti. 
Lesage nu ni le dă, nu ni le spune. 

li mai lipseşte „sentimentul“, dragostea, 
condiţia inerentă a unui roman şi care e su-. 
fletul lui. li lipseşte „personalitatea, indivi- 
dualitatea“: Gil Bias, eroul romanului nu e: 
individul Gil Blas, ci icoana societăţii fran- 
ceze din acele timpuri, ceva mai mult, icoana 
omenirii întregi. Cine înti'adevăr, e acela din- 
tre noi, a cărui viaţă n'a fost sau nu este o- 
țesătură bizară de întâmplări, întru câtva la- 
fel cu ale lui Gil Blas? | 

Dacă mai adăogăm la acestea şi faptul că 
-Gil Blas ne descrie mai mult un şir de po- 
vestiri deosebite, slab legate între ele, putân- 
du-se uşor despiinde fără ca firul să se rupă, 

vom vedea că-i lipseşte condiţia de viaţă a: 

romanului: aceea de a descrie un tot unic, 

o „acţiune unică“. 
Cu toate aceste cusuruti, pe cari le văzurăm.. 

Gil Blas rămâne o galerie impunătoare de ti-
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=puri prinse în realitatea lor, un tablou ad- | 
antrabil de moravuri burgheze, mondene, po- 
-pulare şi chiar ţărăneşti, o operă bogată în 
-Observaţiuni, o icoană vie a societăţii fran- 
-ceze din întâia jumătate a secolului al XVIII-lea, 
“Cu Gil Blas romanul de moravuri, adică ro- 
“marniul bazat pe observaţiunea din ce în ce 
“mai exactă şi pe imitaţiunea din ce în ce mai 
“conştiincioasă a vieţei omeneşti, s'a aşezat 
pe o temelie sănătoasă şi trainică. De aci 
înainte existenţa lui e asigurată. 

Continuatorul lui Lesage în această direc- 
iune a fost Maniwaux. E adevărat că primeie 
încercări ale acestui scriitor pe terenul roma- 

„ mului au rămas sterpe: căutase să'şi bată joc 
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în ele de afectăriie şi exagerările Preţioaselor 
:şi de sentimentalismul excesiv al d-şoarei de 
„Scudery, — uitând că o pană mai viguroasă 
ca a lui, pana lui Moliere, -le ridiculizase 
înainte dându-le lovitura de graţie. Şi lucru 
„ciudat ! tocmai el care'şi râde de cusururile 
lor, el însuş ne descrie în primele sale ro- 
mane aventuri şi catastrofe sângeroase cari 
“depăşesc limitele posibilităţii ! 

Mai târziu însă Marivaux se lasă de aceste 
“tătăciri fantastice şi'şi propune să zugrăvească 
de aci înainte, ca şi Lesage, moravurile tim- 
Pului său. Dar pentru a nu părea un simplu 
imitator al lui Lesage, el introduce în roma- 
îiul de moravuri o notă nouă, căre lipsise 
predecesorului său, şi anume „psihologia“, 
analiza fină şi adâncă a tot ce se petrece în 

4.
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suiletul personajelor, patrunderea până îre 
cutele cele mai intime şi mai fainice ale a- 
cestui suflet, unde stau ascunse motivele fap- 
telor noastre, înstârşit zugrăvirea amorului, 
mai ales în primele sale iaze încă nesigure,. 
şi descrierea sentimentelor în paârţile lor cele 

„mai intime, anume-a microbilor cochetăriei,. 
ai amorului propriu, ai ambiţiei, etc. 

Această metodă de analizarea suiletului şi: 
a inimei, Marivaux o va aplica cu succes atât. 
în comedie. cât şi în două romane ale sale: 
Viața Marianei (1731) şi Țâranul parvenit 
(1735), amândouă cârpite din bucăţi şi scrise: 

-2 întâmplare, amândouă rămase neterminate, 
dar amândouă nişte adevărate giuvaeruri ale: 
iteraturei. Cu ele, romanul de moravuri îşi: 
reia veşmântu-i „sentimental“ şi face un pas- 
iuare înainte. |. 

Subiectui celui dintâiu roman este urmă- 
torul: Contesa de X, care nu mai este tânără, 
iStoriseşte unei prietene un amor al ei la: 
Vărsta de 15 ani. Mariana, aşa se numeşte 
contesa, e o copilă găsită. Intre Paris şi Bor-- 
deaux o diligenţă, care trecea printr'o pădure,. 
4 fost atacată de tâlhari şi prădată ; toţi pa-: 
Sâgerii, dimpreună cu slugile şi vizitiul at: 
'0st omoriţi; numai o copiliță de doi ani: 

Scapa din acest măcel şi rămâne uitată în pă- 
ure, Găsită de un popă, sărmana orfană este: 
Uiată şi crescută de sora popii. La vârsta: 
< 15 ani, ea se vede din nou singură, de: 

Î
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astă dată ca pierdută în imensul oraş, în urma 
morţii binefăcătorilor ei. | | 

E frumoasă, deşteaptă, ba chiar prea deş: 
tteaptă şi cochetă, dar cinstită. Ca şi Gil Blas, | 
„Mariana ca să'şi agonisească traiul, trebue să 
“treacă prin zeci de pericole, pe cari trebue 
să le îafrunte, rămânând cinstită până la urmă, 
:Rând pe rând o vedem ca vânzatoare în di: 
ferite magazine, apoi pensionară într'o mi: 
măstire de călugărițe, aci expusă tertipurilor | 
“unui bătrân ipocrit, aci ocrotită de o nobil ! 
doamnă. milostivă, până ce întâlneşte în cele 
din urmă pe acela pe care trebuia să-l iu: 
bească. Dar romanul nu se isprăveşte aci: 
<upă alte multe primejdii, ea înfruntă Opinia i 
publică, mânăstirea, necredinţa logodnicului 
Şi izbutește în sfârşit să găsească fericirea... | 
cel puţin aşa ne-o închipuim, căci romanula | 
rămas, cum am zis, neterminat, 

Eroina acestui roman ne povesteşte prin 
urmare istoria unei vieţi, care nu e decit 
istoria inimei sale. Dar amorul acestei femei 
nu mai este o pasiune exagerată ca în pi. ! 
mele romane ale autorului, nici o pasiune 
cântărită şi cumpănită ca aceea a Prințesei 
de Clâves, nici o patimă bolnăvicioasă sau 
teribilă cum va fi aceea a cavalerului de Grieux 
şi a iubitei sale Manon Lescaut, cum vom “vedea mai târziu, ci un amor firesc, simplu, „amorul unei fete tinere care vrea să trăiască, 
să placă şi să iubească, Şi cum ea însăş ne “face descrierea acestui amor la vârsta matură,
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omanul întreg respiră farmecul unei spove- 
“danii intime. . . 

Meritul cel mare al operei stă în analiza 
fină a sentimentelor şi a ideilor, adică în 
„psihologie“, nota cea nouă pe care Marivaux 
o întroduce pentru întâia oară în roman. Nici 

“odată eroină de roman nu s'a studiat ea însăş, 

_-nu Sa analizat, disecat, cu atâta sinceritate . 
ca Mariana. Cu dânsa cititorul face mii de 
«de ocoluri în labirintul gândurilor şi sentimen- 
“telor femeei, pătrunde în aleele cele mai în-- 
“tunecoase ale simţirii. Cel mai neînsemnat 
fapt din viaţă devine sub pana ei un prilej 
pentru reflecţii nestârşite, în cari ne atrage şi 
pe noi. Ea se priveşte mereu când lucrează, 

cugetă sau simte, ceea ce îace că lucrează, 

cugată şi simte foarte puţin. Cochetăria, de- 
şertăciunea, instinctele ei neprihănite de îată 

mare, totule studiat, analizat, descris cu mă- 
lestrie. 

In jurul eroinei, al cărui studiu se resirânge 
în tot romanul, autorul ne mai dă şi alte ca- 
ractere, prinse în toată realitatea lor, printre 

altele şi un tip de ipocrit, zugrăvit în nişte 
culori de un realism uimitor. Pe toate aceste 

personaje, cari trăesc în diverse mediuri, 

Marivaux ni le descrie amănunţit şi exact cu 

moravurile şi cu felul lor de a fi. Intr'adevăr, 

nimeni poate n'a redat mai bine pe vremea 

lui, ca dânsul, moravurile populare, pe cele 
burgheze şi pe cele religioase, şi mai cu seamă
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pe cele din urină, cari pătrund în roman 
pentru întâia oară. | 

Ca adevărat Parizian ce eră, Marivaux iubek 
“poporul de jos, îi cunoşteă toate cusururile 
şi calităţile, aşa că nimeni până atunci n'a 
redat mai bine ca dânsul vorbirea slobodă, 
bădărănia şi nătângia lui. E frumoasă scena 
cetei între d-na Dutour şi un birjar; e o pa- 

” gină de mare însemnătate în istoria romanului 
irancez şi de un realism uimitor. Regret că 

„Hi u hot reproduce aci, fiind prea lungă. Ea 
ar da o ideie deplină de puterea de observa- 
țiune a autorului. 

In Țăranul parvenit, Marivaux ne zugră- 
veşte un bărbat în luptă cu împrejurările vieței. 

„Un. fiu de ţăran anume Iacob, voinic şi îru- 
mos, este trimis la Paris de nişte negustori 
ca să aducă un transport de vinuri. Ajuns 
aci, el lasă baltă şi cai şi căruţă, îşi croieşte un 
drum prin lume, scoate repede din minţi, 
prin farmecul ținutei şi frumuseţea chipului - 
său, pe o babă bătrână şi bogată cu care se 
căsătoreşte, apoi se arunca în afaceri şi a- 
junge departe. E şiret, e lacom de bani, dar 
şi rabdător, energic, bine format pentru luptă, 
hoțărât de a parveni prin toate mijloaceie, 
fie şi prin cele mai ruşinoase. Şi izbuteşte, mai 
ales prin femei, căci lacob era baăiat-frumos şi 
chipeş !- | 

Dar câtă deosebire între țăranul Iacob, un 
fel de Bei-Ami al timpului său, şi Gi!-Blast 
Acesta, ce! puţin, era instruit, avea o fire bună, 
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?naintă mulţumită meritelor sale prin miile 
de sdruncinături ale vieţei cari îi slujise de 
învăţătură, îi intărise moralul şi-l înțelepţise ; - 
cu un cuvânt, nu era un parvenit brutal, ci 
un om care secontormă mediurilor prin care 
4recuse, Din potrivă, lacob e un bădăran care 
nu izbuteşte decât prin frumuseţea fizicului 
său şi prin insolenţa ochilor săi; averea, în 
Joc să-l facă mai bun, îi împietreşte inima; 
ain asemenea om poate să ajungă la cele mai 
înalte onoruri, dar poate tot aşa de logic să 
ajungă la închisoare sau la. spânzurătoare. 
Nu mai încape vorba că atât eroui roma- 
manului cât şi celelalte personaje sânt admi- 
rabil zugrăvite, prinse după natură. Moravu- 
zile de asemenea sânt exact redate. Un singur 
cusur, comun amânduror acestor romane, 
este „flecăritul* personajelor; acest fiecărit, 
particular lui Marivaux, a şi luat numele de . 
„mativaudage“. Aşa bună oară Mariana, când 
„rea să pătrunză prea adânc în analiza sen- 
timentelor, se pierde uneori în reflecţii ne- 
sfârşite, cari obosesc şi chiar plictisesc pe ci- 
iitor. Voltaire a şi imputat autorului că „vrea 
să cântărească ouă de muscă într'o palanţă. 
de pânză de păianjen“. | Ș 

Dacă nu ţinem seamă de acest cusur, cât 
şi de prea marea indulgență a autorului pentru 
roul-peşte din romanul cel d'al doilea, amân- 
două romanele lui Marivaux vor rămânea. 
“Cu ele genul se întăreşte: pe lângă adânca 
observațiune a caracterelor şi exacta zugră-
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vire a moravurilor, calităţi pe cari le avea 
şi Lesage, Marivaux îi adaugă una nouă 
„psihologia“ adică analiza sentimentului, a 
sufletului omenesc. - 

. i a 

Pe când unii scriitori, cum am văzut, şi-au 
propus să zugrăvească cu ajutorul romanu- 
lut moravurile timpului lor, întemeiând roma- 
nul îi = savuriş alţii, călăuziţi de tempera- 
mentul lor cât şi de cerinţele unei părţi a- | 

„societaţii, vor continua romanul sentimertat 
perfecţionat de M-me de La Fayette în se- 

Li   
colul trecut şi continuat întru câtva de Ma- - 

du-l pe-o temelie mai trainică. 
Cel d'intâi care deschide focul e sare 

Paevosr. In romanul său -Manon Lescaut 
(1735), capd'operă a timpului, el îşi' pro- 
pune să ne zugrăveascâ efectele amorului, 
dar nu ale inui amor sincer, firesc şi sime 
plu ca cel descris de Marivaux, ci -ale amo- 
rului-patimă, ale amorului fatal şi dureros, 
care: cade ca un trăsnet în inima nenoroti- 
tului tânăr şi-l face să treacă prin culmea fe- 
ricilor şi a durerilor omeneşii. Această pa- 
siune puternică dar reală, care apare pentru 
întâia oară în roman, coprinde două ființe 
tinere şi le sfâşie inimile şi viaţa; o vedem 
în luptă cu imoralitatea inconştientă, cu mi- 
cimea caracterelor şi cu mizeriile vieţei ; şi 
tot interesul romanului stă în Ilspta bărba- 

- fivaux, bine înţeles, premenitdu-l şi aşezân-:
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tuiui pentru cinste şi în silinţa femeiei de a 
împăca amorul cu necinstea. | a 

lată pe scurt subiectul: Cavalerul des Grieux, 
in: vârsta de 17 ani şi Manon Lescaut, în vâr: 
stă de 16 ani, fac într'o zi cunoştinţă la Ami- 
eas. Din clipa în care o vede, sfiosul şi nai- 
vul tânăr se amorezează de încântătoarea fata, 
care simțea prea puţină pornire pentru viaţa 
mănăstirească pe care o ducea. El o iubi nu- 
mai decât, pentru vecie, cu o patimă oarbă 
şi stăpânitoare. Nici sfaturile unui prieten de- 
votat, nici durerea ce fapia lui pricinuia ta- 
tălui său, nici virtutea, nici onoarea nu pu- 

„tura să-! mai scape. Fi tug împreună, se as- 
cund în Paris. Şi atunci începe pentru des | 
Grieux o viaţă de delicii şi de chinuri, în 
care i se scufundă conştiinţa şi în care se 
aiunda din zi în zi mai mult. 2 

Toate simptomele, dela lovitura de trăs- 
net şi până la. catastrofa fatală dela urmă, 
sunt descrise cu o admirabilă preciziune : — 
mai îniâi ijluziunea mereu crescândă care 
preschimbă în ochii amantului pe adorata în- 
tr'un înger de puritate şi-i ascunde toate slă- 
biciunile; — apoi acel jalnic şir de întâm- 
plări nenorocite, în cari se prăbuşesc, rând 
pe rând, voința, demnitatea şi onoarea tână- 
rului cavaler; — în sfârşit, scenele violente, 
ultimele svârcoliri morale, toate umilirile, toate 
chinurile unei inimi stăpânită de cea mal ne- 
bună patimă. | a 

Sfârşitul este trist, dar mişcăter. Des Gri- 
Censt, Şălneanu, — Romanul francez, , i 3
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„“ istovita de puteri, adoarme pentru vecie în 

eux însoţeşte de bună voie pe Manon în exi- 
ful depărtai. unde o trimite . ordonanța pre- 
fectului de poliţia; şi aci, femeia pierdută, 
mişcată de aiâta devotament, dar şi lipsită 
de priiejul de a mai decădea, se pocăeşte prin 
suierință şi găseşte în adâncul inimei sale 
sentimente curate de soţie. Şi romanul se 

" termină cu admirabila scenă a îugei celor doi 
amanți prin pustiurile Americei şi cu mişcă- 

- “torul tablou al morţii nefericitei Manon, care,   
braţele credinciosului ei iubit. 

Niciodată până atuaci patima amorului n'a 
fost zugraâvită cu atâta putere şi în colori 
atât de vil. Des Gricux este primul mare 
amorez a! timpului. Ce va deveni acest tâ- 
năr în prada celei mai înfocate patimi? cât 
de jos va decădea el? ce mişelii şi crime va 
făptui ? cari vor fi clinurile ce îi vor sbu- 

- ciuma sufletul? — iată ce. ne „interesează, ce 
vreim să ştim citind acast roman. Căci el'este 

adevăratul erou al cărţii, Manon nefiind la 
dreptul vorbind de cât unealta suferințelor 

Tati, | - 
Dar cine e acea fiinţă funesta şi iermecă- 

toare, şireaiă, cinică, egoistă şi cochelă, to- 
tuşi sinceră și inconştientă pe care das Grieux 
o numeşte „amantă divină şi fără seamăn 
şi care ne impune prin îrumusețtea şi farme- 
cui ei ?2"E femeia, ispitoarea cea mare, dătă- 
toarea de fericiri. şi patimi, prototipul înge. | 
rilor din cer.
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S'a - imputat. acestui roman înflăcărat că 
este imoral. La prima vedere, s'ar părea că 
este aşa, dar în realitate nu; Autorul însuş. 
are grijă de a ne spune în prefață: „Publi- 
cul va vedea în puriarea tânărului des Grieux 
o pildă straşnică de. puterea ce au patimile 
asupra noastră“. Şi apoi lămureşte că, deşi 
ne descrie viţiul, nu o face ca să ni-l însu- 
şim, ci, din potrivă, ca să ne arate prin 
„pilda“ acelui tânăr şovăitor şi orbit de pa- 
siune, şi a acelei fete corupie, toate primej- - 
diile demoralizării. El şi-a zis că, de oarece 
romanul înfăţişează pe om în lupta cu îm- 
prejurările mari aie soartei şi ale amorului, 
el are chemarea de a ne arăta urmările bine- 
făcătoare sau primejdioase cari pot decurge 
din ele şi de a ne întări prin aceasta cunoş- 
tinţa luminând-o. Această nouă concepție a 
romanului, de a zugrăvi pasiunea şi urmă- 
ile-i fatale chiar periculoase şi de a rămâ- - 
nea totuş moral, avea să pricinuiască o pre- 
menire a genului, care ne vesteşte romanele 
sentimentale viitoare. 

Ceea ce mai contribue la frumuseţea ro- 
manului Manon Lescaut, este şi stilul în care 
e scris. „Nici umbră de afectare, zice Bru- 
netidre, nici umbră de retorică, cele mai mari 
efecte obţinute prin mijloacele cele mai sim- 
pie şi câte odată cele, mai comune... Este.un 
aşa îel de a scrie, că triumiul artei ar îi de - 
al atinge“. Intr'adevăr, e un stil aşa de firesc 
şi de simplu, că nici nam putea să ne în-
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chipuim pe des Grieux şi pe Manon vorbind 
altiel de cum îi face să vorbească autorul. 

Acest roman, a cărui citire a stors şi stoarce 
încă lacrimi a milioane de cititoare. este 
singura scânteie de geniu, singurul cap- 
doperă care a ieşit din pana abaţelui Prevost, 
acel făuritor de sute de romane mediocre, 
pline de un sentimentalism exagerat, rămă- 
şiţă a secolului trecut. Toate sânt astăzi 
uitate, deşi s'au bucurat de mari succese pe . 

„Vremea or, şi deşi subiectele despre care tra- 
„ează sânt interesante. Greşeala lor cea mare 

e de a fi prea exagerate: viata omenească 
depăşeşte în ele măsura obişnuită, întâmplă- 
rile sânt prea extraordinare, nenorscirile prea 
mari, patimile prea violenie ; in sfârşit, toate 
se sfârşesc trist şi sânt plictisitor de mora- 

lizatoare. A 
in definivit, oricât de slabe ar fi roinanele 

abatelui Piâvost, un iucru este sigur, anume, 
că romanul sentimental, renăscut în condiţii 
piiincioase cu Marivaux, face un pas uriaş 
înainte cu Manon Lescaut. Rimâne ca Rous- 
seau să vie şi să-i asigure izbânda definitivă, 
prin infiltrarea unei noi calităţi. . 

intr'adevăr, cel mai strălucit reprezentant al 
romanului sentimenta! în veacul al. XIII-lea e 
desigur Jeax-Jacaves Rovsszav, marele scriitor 
ale cărui opere de natură socială au pricinuit 
şi grăbit izbucnirea revoluţiunii franceze. In 
unicul sau roman Julie ou Ja Nouvelle'H6- 
ioise, apărut în 1761, ei ne zugrăveşte dra-
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gostea exaltată dar serioasă și sinceră, a 
două fiinţe cari suferă, dar cari nu se pot lua. 

Acest roman est icoana propriei patimi a 
autorului. D-na d'Epinay, cititoare entuziastă 
a operelor lui Rousseau, oferise ospitalitate 
scriitorului, punându-i la dispoziţie o vilă 
la: ţară, ca:să poată lucra în linişte, la adă- 

postul nevoilor zilnice. Aci, Rousseau, care 
„avea 49 de ni, se amorezează de-o cum- 

nată a acesteia, d-na d'Houdetot, femee urâtă 
dar de spirit, care îi respinge dragostea. 
Ea se arătă fireşte foarte măgulită de patiria 
ce inspirase unui scriitor aşa de mare, dar 
inima îi rămase rece şi nepăsătoare. In ge- 
neral, fameile au multă admiraţie pentru scrii- 
torii lor favoriţi, dar rareori şi dragoste 
pentru ei. Rousseau fu silit sa-şi înăbuşească 
patima, dar nu se putu reține a nu o împărtăşi 
publicului. Când destăinuim altuia ce ne doare, 
ne simţim parcă mai uşuraţi, mai puţin neno-. 
rociţi. 
Aşa a procedat un Abelard când â scris 

fleloise, un 'Goethe când a scris-pe Verther ; 
aşa procedează toţi oamenii intelectuali cari 
ştiu să. ţie un condei în mână..In loc de a 
se sinucide, ei destăinuesc patima lor pubii- - 
cului şi apoi se potolesc. Tot aşa a făcut şi 
Rousseau. Intr'o stare de beţie amoroasă, 
delirândă, cum însuş o  marturiseşte în 
Confesiunile sale, el a conceput romanul său 
Julie, operă . de un sentimentalism, care a 
stors lacrimile a milioane de ochi îrumoşi.
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Coprinsul zcestui roman este următorul: 
O domnişoară din lumea înaltă, iată de baron, 
e amăgită de profesorul ei, un tânăr de con- 
diție joasă dar mândru şi sentimental, cu 
numele de Saini-Preux. Profesorul este con- 
gediai. Despărţiţi, tinerii continuă a-şi serie. 
Din nefericire, mama Juliei dă peste una 
din scrisori, şi moare de diirere ailând de 

_„dezonoarea îiicei sale. Fata, desnădăjduită că 2 | 
pricinuii moartea mamei sale, rupe relațiuniie 

“cu Saint-Preux, cu toate că-l mai iubeşie 
încă, şi consimte a lua de bărbat pe un 
baron englez. flegmatic şi serios. 

Povesie tristă dar firească şi nu tocmai 
sară, care putea să se termine aci. Dar au- - 
torul a ţinut să meargă mai departe, să dea 
operei szle un sfârşit cu totul aitul, un 
sfârşit moral. N'a izbutit însă decât să exa- 
gereze, căci aceasia a doua parie a rome 
nului e falşă, contrarie adevărului. | 

„ Tulia în căsnicie devine o soţie şi o mamă 
exemplară, îşi stimează bărbatul şi ar vrea 
să-i fie devotată; ce folos! în adâncul ini: 
mei ei e încă vie icoana dragostei celei 

„dintâi... Şi atunci -se întâmplă un lucru ne 
"mei pomenit. Baronul, care cunoaşte trecu- 
tul soţiei sale, şi tocmai fiindcă îl cunoaște. 

„Scrie lui Saint-Preux ca să vie la dânsul, ît 
„găzdueşte în casa lui punându-i o cameră la 
dispoziţie, îl sileşie să îmbrăţişeze câteodată 
pe lulia şi nu se siieşte de a-i lăsa de multe 
ori şi singuri. Dar poate în naivitatea. noas-



i ROMANUL FRAÂNGEZ. 

2 Pi 

ză ne vom întreba, ce însemnează toate aceste 
atenţii ciudate şi de necrezut din partea unui 
soț? Însemnează de sigur, că soțul are de- 
plină încredere în amândoi, în soţie şi în - 
iostul -ei amant, că vrea să-i pună la încer- 
care şi că este convins de bunătatea acestui 
zemediu: neobişnuit. | 

Şi atunci începe o luptă eroică şi sublimă, 
2 întrecere nebună intre femeie, amant şi soţ, 
în abnegaţiune şi în dragoste, până ce într'o 
zi, sleită de puteri, istovită. de atâta luptă 
între patimă şi datorie, iulia moare. În iaţa 
nenorocirii care-i loveşie, amândoi, soțul şi 
amantul, plâng. pe întrecute pe aceea care 
„nu mai este, pe soţia credincioasă, pe amanta 
devotata, pe „incomparabila* lutia, | 

Acesie trei personaje, oricât de ciudate 
ni s'ar părea, şi cu drept cuvânt, sânt totuş 
reale, sau cel puțin posibile. Aşa, bunăoară, 
iulia e tipul iemeiei, cu toate slăbiciunile şi 

„sirtațile acesteia ; Saint-Preux, de altă parte, 
a tipul amantului poetic şi. fatal, tip îalş dacă 
“reţi, dar nemuritor, căci el va preucupa în 
1otdeauna primele visuri de. amor ale femeii. 

"Cel mai ciudat şi mai imposibil poate din 
aceste trai personaje este de sigur barbatul 
fuliei : om matur, serios, liniştit, om cut ex- 

perientă şi totuş aşa de absurd şi de nerodt 

„Caci ce înseamnă, cum am mai zis, acea ex- 
perienţă a lui machiavelică asupra inimei lu- 
iiei şi a -amantului acesteia, decât o cuisă
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răutacioasă ce le întindea, sau încă cea mai 
boacâna nerozie ? Trec peste. celelalte. 
“Cu toată imoralitatea ce respiră dintr însul,. 

acest roman al lui Rousseau este totuş mo- 
“ral, Aşa, între altele, găsim acolo o apoiogie 

a căsătoriei, întemeiată pe virtute. A fi ară- 
tat idealul unei vieţi paşnice şi virtuoas= le 
țară, departe de atracțiile oraşelor; a îi În- 

„drăsnit să arate o femeie care, deşi expusă 
„celor mai cumplite primejdii, ține piept ispi-. 
telor, că acolo unde amanta a păcătuit, creş-. 
tina umilită birue, — ce morală mai frumoasă 
pentru un roman din secolul al XVill-lea ? 
Afară de aceasta, mai găsim în acest roman 
o mulţime de epizoade, însă nu de aventuri. 
ridicule, ci privitoare la toleranța în materie 
de religiune, la educaţiune, la virtute, ia imo- 
ralitatea societăţii, ba chiar şi articole intregi 

- pentru şi contra duelului, etc. Multe din: 
aceste bucăţi au devenit clasice şi fac parte 
din patrimoniul nu numai a) literaturei fran- 
ceze ci şi al literaturei universale. Cu Chipul 
acesta, menirea romanului se lărgeşte: el devine 
o tribună ce propovăduire a adevărurilor mo- 

_rale, o călăuză a sufletelor în luptele vieţei. 
„Pe lângă elementele tragediei şi comediei, 

ei şi-a asimilat şi pe acelea ale oratoriei. Dar 
a fi elocvent nu e de ajuns. Elocinţa, ce-i 
drept, e în stare să exprime toate. adevăru- 

-.rile, intelectuale şi morale, a căror cunoştinţă 
e trebuincioasă fericirii omului ; dar ca să fie 
convingătoare trebue să. fie lirică; lirismul
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Ambracă în haină spiendidă toate sentimentele 

cele mai vii cari zac în sufletul omului și 

cari au drept scop amorul, natura şi duin- 

nezeirea. In: privinţa aceasta, lirismul lui 

“Rousseau e neîntrecut. In mijlocul unui secol 

sceptic şi sarcastic, lirismul acesta a îost ca 

o apă binefacătoare întrun pustiu ars de soare. 

Dar nici exacta zugrăvire a pasiunii, nici 
“Hrismul fermecător în care e exprimată, nici 

adevărurile morale: propovăduite în acest ro- 

man, mau contribuit atâta la succesul său 

uimitor 1), cât a contribuit un alt element, ne- 

cunoscut până atunci, şi anume „sentimen- 

tul natuiei“. Pentru prima oară, Rousseau, 
în nişte descrieri de. o splendoare fără sea- 

măn, desfăşură dinaintea noastră peizajele 

Ancântătoare în cari lulia şi .Saint-Preux au 

iăsat ceva din inima lor, ne arată natura faţă 

de om, dulce sau tristă ca şi dânsul, slujind 
de cadru suferințelor şi bucuriilor sale, cari. 

ies astiel şi mai bine în relief. In ochii ei. 

nu există nici nobili nici mojici, nici bogati 

nici săraci. Cu Rousseau „întreaga natură” pă- 

runde în roman, şi ea va fi fântâna. ferme- 

cată la care se vor adăpa cu nesaţiu toţi ro- 

mancierii viitorului. 
Cu Julie ou la Nouvelle Heloise, roma- 

nul a intrat înt'o fază nouă şi aproape de- 

 jinitivă. El încetează de a fi o distracţie a. 

__1). Acest succes pare a îl fost imens, „fără pereche”, în ana-- 

tele Hbrăriei, afirmă Diderot, ,
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+ imaginațiunii, pentru a deveni o operă pa- 
„ sionantă - dar rațională, o tribună deschisă 

imiuror influențelor, tuiuror avânturilor su- 
flcteşti, dar care, înainte de toate, aspiră a | 
„cătăuzi suiletele spre fericire şi adevăr, De 
aci înainte el va merge cu paşi mari îra- 
inte, căci succesul îi este asigurat. | 

Tot în direcţia romanului sentimental se 
ustrează şi  Brnnanbr pe Sanr-Prenae, Un 
mare admirator al teoriilor lui Jean-Jacaues 
Rousseau. - : a 

Iitr'adevăr Rousseau, în scrierile sale de 
natură socială căutase a dovedi că civilizați- 
unea corupe pe om şi că numai omul să!lba- 

» tec, adică acela care irăeşte departe de civiliza- 
țiune este bun, virtuos şi fericit. Această simplă 
teorie a îilozotului, scriitorul Bernardini de 
Saint-Pierre şi-a propus s'o piită în practică. 

_ Temperament aventurier, el-cuireeră toate ! 
coloniile franceze, se întoarce, îmbrăţişează 

„fel de fel de: cariere, studiază şi admiră pre- 
tutindeni natura în toată măreţia ei impună- 
toare. Idealul lui era de a întemeia o colo- 
nie în vie un colț retras al lumei, în care 

„să domnească dreptatea şi simplicitatea. Co-! 
jonia nu fu întemeiată, dar icoana ei'a ra- 
mas, căci Bernardin de Saint-Pierre a. imor- 
talizat-o într'un. roman, care? este o perlă ne- 
„Stemată a literaturei franceze, | „Acest mic roman Paul şi Virginia (1787), 

» apărut numai cu doi ani înaintea: izbucnirii 
Revoluţiunii franceze, care va inunda Franţa,
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de sânge, esta idila a doi copii ai naturei, 
cari trăesc -departe de civilizaţiunea.; societă- 
ţii, şi pe cari civilizaţiunea îi va sdrobi de». 
“îndată ce vor veni în atingere cu ea. Nici 
intrigi, nici zugrăvire de moravuri, nici psi- 
hoiogie, nici personaje multe, nici patimi bol- * 

. măvicioase ; nimic decât o simplă povestire 
mepretenţioasă,, încadrată în splendidele şi 
impunătoarele peizaje ale unei naturi sâlba- 
ice. Personajele : doi copii pe cari îi aş- 
teapiă mormântul; două mame pioase, două 

siugi credincioase şi un moşneag care între- 

geste tabloul. - 

Trei tucruri, mai ales, ne izbesc în această . 

scurtă povestire, a cărei amintire e încă vie 
„în mintea tuturora : o teză, un peizaj şi un 

“zaoman. Teza e copilăroasă, dar încântătoare : 

numai satura face pe om fericit, contactul - 

cu semenii săi nu-i: pricinueşte decât neno- 
rociri. Doi copii, două inimi nevinovate ie- 
şite din mâinile naturei, se nasc şi cresc de- 

„parte de tume, într'o vălcea singuratecă adică 
întrun. loc unde natura se desfăşoară în toată 
frumusetea ei; nestingherită şi nepocită de 

_ivilizaţiune. Copii ai naturei, ei sânt fireşie: 

 desăvârşiţi : mai. frumoşi şi mai buni decât 

„copiii celorlalţi oameni; mai buni, mai pioşi, 

daşi nu merg la biserică; mai cinstiți, deşi - 

mau a şe teme de poliţie; nu poartă nici - 

ine, nici: ghete, nici pălării la modă; nu 

. ştiu nici citi, nici. scrie, nici picia ; cu un cu- 

vânt, sânt simpli, dar fericiţi,
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Dar iericirea aceasta se prăbuşeşie la cee 
mai mică atingere cu societatea. O scrisoare 
sosita din Europa, prin care Virginia este 

"chemată la Paris de către o mătuşă a ei bă- 
trână şi arțăgoasă, plecarea Virginiei din in- 
sulă, apoi o vizită a guvernatorului şi a unui 
popă misionar în acea vălcea necunoscută, 
ajung: să pricinuiască cele mai îngrozitoare; 

„catastrofe : inimile îndrăgostite sânt despăr- 
"ţite, contactul. civilizaţiunii le strică, natura: 
jignită se răsbună şi totul se sfârşeşte prin- 
tr'o vijelie înspăimântătoare care lasă în urma 
ei jalea şi pustiul. Concluzie: nu există fe- 
ricire afară din natură. Si 

„ Peizajul este “ admirabil. Pentru a zugrăvi 
acest raiu al Tropicelor, autorul a făcut mi- 
nuni. A observat formele, sunetele şi culo- 
rile naturei ; le-a notat, analizat, clasat, com 
parat ; le-a gicit „expresia arinonioasă“, punc- | 
tele lor de asemănare şi de deosebire, par- 
tea ce fiecare fenomen ocupă în concertut 
providenţial care conduce universul. Pentru 
a exprima aceste lucruri noi, a recurs la cu- 
vinte noi, precise şi exacte, cu. un cuvânt, 
a creat „o limbă pitorească“. Ne-a descris 
splendoarea unei naturi minunate, dar potri- 
vită cu firea omului şi cu stările sale sufle- 
teşti. In această privință, de Saint-Pierre în. 

"trece pe Rousseau. La acesta, descrierea na- 
turei fusese o notă secundară în roman, care 
scotea și mai bine în relief puterea sentimen- -
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telor descrise ; la Bernardin ea e nota de 

căpetenie. | i 

Intr'adevăr, descrierea naturei la acest scrii- 

tor iea nişte proporţii uimitoare. Bunăoară, el 

ne descrie liniile şi formele peizajelor, de- ; 

semnul lor general, accidenţele terenului, struc- 

tura rocelor, silueta arborilor şi a plantelor; 

apoi cotorile, nuanțele lor cele mai delicate, 

schimbările lor după ceas sau vreme; toate 

amănuntele lor cele mai neînsemnate; apoi 

sgomotele singurătăţii, vuetul vântului, zu- 

zetul fiecărei speţe de arbore, ritmul sbo- 

rului unei pasări, îreamătul nesimţit al unei 

irunze atinsă de o insectă ; însiârşit, ne des- 

_crie mişcările naturei neînsuileţite, ondula- 

țiunile ierburilor, legănăturile trestiei, curge- 

rea apelor, frământările mărei, mersul norilor; 

etc. Nimeni până atunci în Franţa, nu se 

gândise să facă nişte asemenea descrieri amă- 

nunţite ale naturei. o 
Insfârşit, pe al treilea plan, vine po- 

vestirea însăş a întâmplării. Şi ce povestire! 

Fa se desfăşoară simplu dar măreț în trei 

acte diferite, fiecare act corespunzând unui 

peizaj. Mai întâi copilăria lui Paul şi a Vir- 

giniei, copilărie naivă şi sublimă sub ochiul 

binăfăcator al naturei, jocurile lor, dragostea 

lor curată, fericirea lor neturburată ; — apoi 

" neliniştile sufleteşti, turburarea simţurilor, de- 

sparţirea silită, amenințările mărețe ale Na- 

trei şi soartei; — în sfârşit, catastrofa, ele- 

mentele deslânțuite, jertfa sublimă dar ne-
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iolositoare a Fecioarei, - prăbuşirea tufuror 
fericirilor pe acea insula ideală. / 
Această idilă delicioasă, care a apărut, cum 

am zis, în ajunul Revoluţiunii. franceze, în 
epoca cea mai iurbure a acelui secol, a smuls: 
un țipăt unanim de admiraţie. O sută trei. 
zeți şi patru de ani au trecut dela apariţia 
acestui minunat roman, generaţii cu idealuri 

„felurite s'au perindat de atunci, şi totuş ci- 
tirea lui a produs şi produce acelaş farmec 
neuitat. Insuş marele Napolcon, care nu putea 
suferi operile de imaginaţiune, 2 avut un 
deusebii cult peniru autor şi o admiraţie | 
nesiărşită pentru romanul acestuia. a 
Cu toate acestea, cu patru ani de zile 

înainte de a îi apărut acest mic roman, au- 
torul citindu-l înaintea unei societăţi compusă 
din oameni iluştri, în salonul doamnei Necker, 
toată societalea îl găsi plictisitor la culme: 
“unii adormiră, alţii fugiră ; iar d-na Necker 
îi spuse autorului că romanul său a facut 
tectul „d'un verre d'eau ă la glace“, sau 
pe româneşte, efectul unui duş cu apa rece. 

se 

Un alt curent care a influenţat romanul 
„din acest veac este „curentul! filozofic”, care 
domină cu inrâurirea lui covârşitoare întreaga - literatură de atunci, şi anume filozofia mate- - rialistă. După cum, în secolul al XVIl-lea, 
sub influenţa - îilozotiei spiritualiste, literaţii 
au. fost preocupaţi de studiul sutletului Ome-
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nesc, în ce ara mai general, şi în analiza 
tuptelor cari se petrec într însul; sub iniiue nţa 
jilozofiei materialiste, scriitorii vor fi preocu- - + 
paţi din -potrivă de studiul omului ca in- 
divid, în mijlocul unei societăți, în iupiă con- 
tinuă cu împrejurările fatale, cari îl .sdrobesc” 
sau îl scot triumtător. 

Romanul, că şi celelalte genuri literare, a 
trebuit şi el să suiere aceasiă influență. De 
alminteri, nici un. gen nu se potrivea mai 

„bine ca dânsul pentru răspândirea ideilor şi 
tcoriilor filozofice în popor. Cum însă po- . 

porul: nu se putea urca cu mintea-i până la 
discuțiile aride ale îilozotilor, a trebuit ca îi- . 
lozofiă să sa scoboare până la dânsul, iuând 
“o formă uşoară şi distractivă totdeodată. Şi 
astiel se născu romanul fiiozofic. | 

Baza romanului filozoiic e fireşte satira. 
Intr'adevăr, micile romane ale lui Voltaire, 
scrisă cu o vervă îndrăcită şi întro limbă 
pişcătoare dar admirabilă şi vie, sânt toale 
satire ale societăţii. In ele, Voltaire ridicu- 
lizează prejudecățile; absurditatea, neştiința şi 

dobitocia omenească, toate ideile învechite şi 

ruginite şi se sileşte a prăgăti astfel desrobirea 
minţii omeneşti până atunci încâtuşată. Aşa, în . 

Memnon ou la Sagesse humaine ne. arata 
pe ui omcaâre se hotărăşte dimineața sâ fie 

cu minte şi care constată seara că sia îm- 

batat, că a jucat cărţi şi a pierdut, că a avut 

o ceartă violentă şi-i s'a scos un ochiu, că 

a fost batjocorit, etc.; în Zadig ou ia
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Destinee (1747) ne descrie pacostele cari dau 
peste un om, care iotuş e bunătatea şi 'vir- 
tutea în persoană ; în /'/ngenu (1767), ne arată 
pe eroul principal învingând pe Englezi, şi ca 
răsplată este aruncat în închisoare, niepoată- 
sa dezonorată, iar el moare de durere; în 
Candide ou l'Optimisine (1758), ne întăţi- 
şează pe un om peste care dau toate nero- 
rotirile — şi ce nenorociri ! — până ce iz- 
buteşte a lua de soţie pe iubita sa, pe ne- 
fericita Cunigunda. In toate, în sfârşit, Vol- 
taire ţine să ne dovedească că totul e putred, 
că toate merg prost, că lumea € rău întemeiată. 

„ Pesimismul e prin urmare nota de căpe- 
tenie a romanelor lui Voltaire. Acest pesimism 
a fost aspru criticat de unii critici şi în de- 
osebi de Faguet, care atacă pe Voltaire, nu- 
mindu-i „burghez vanitos şi egoist, care n'a 
înțeles nici odată nici regimul monarhic, nici 
pe D-zeu, nici poezia, nici arta“, şi aşa mai 
deparie. Faguet uită însă că pesimismul a- 
cesta e nuinai la suprafaţă, căci Volţaire se 
mulţumeşte numai a constata răul, şi atâta 
tot, de vreme ce adevăratul pesimism predică 
că numai răul e în lumea aceasta şi că ori 
ce speranță de îndreptare e zadarnică. Mo- 
rala lui Voltaire, ce-i drept, e puţin creşti- 
nească, dar e biândă, cumpătată şi firească, 
ca şi aceea a lui La Fontaine. După ce ne- a făcut să întrevedem" prăpastia nebuniei o- 
meneşti, autorul face stânga-imprejut şi ne
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predică reseinnarea şi cumpătarea în dorinţi 
şi ambiţii. | o 

"Şi apoi nu totul, după părerea lui, e neg;u 
în iumea aceasta, pesimismul lui Voltaire îşi - 
are şi partea sa cea bună : Zadig ajungerege 
şi fericit, eroul din //ngenu ajunge de ase- - 
menea bine, Jeannot e vindecat de ambiţie, 
iar Candide află dela un bătrân secretul ie- 
ricirii; cu un cuvânt, răul de care suferim 

e neînsemnat față cu binele, care se află în 
iume şi care îi precumpăneşte. | 

Cum vedem, sub pana lui Voltaire, filo” - 

zofia materialistă a fost mai mult binefă” 
cătoare, prin aceea că a arătat că nimic ni 
se- obține fără lupte neîntrerupte şi fără grei” 

tăţi mari în lumea aceasta. Cu timpul însă, 
la alți romancieri, această îilozofie degene- - 

rează înt'un sensulism grosier, devenind ni- 
micitoare în toate direcţiunile. 

„O trăsură de unire îutre aceste două ten- 
dinţe este scriitorul Dwenor (1713—84), fai- - 
osul alcătuitor al priniei Enciclopedii fran- 
ceze. In toate romanele sale, el dă drumu 

imaginaţiunii sale vii, şi întrun stil scân- 

teietor toarnă simţimintele-i clocotinde şi por- 

nirile-i vijelioase. Aşa*în /a Religieuse, unul 

din cele mai bune romane ale sale, găsira 

_un tablou al călugăririlor silite. Sora Sainte- 

Suzanne, scăpată din mânăstire, descrie unui 

domn, pe care-l roagă să-i găsească un loc 

de fata în casă, toate greutăţile prin cari a 

srecut, asprimea şi egoismul părinţilor «ei. 

Const. Șlineana. — Romanul francez 6
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vicleniile urzite în juru-i, înpotrivitea-i la 
acea călugărire silită, care îi insufla deşgust, 
persecuțiile la cari s'a văzut expusă, în sfârşit, 
toate mizeriile şi umilirile pe cari'a trebuit 

„să-le îndure până în minutul când a fugit. 
i Cu toată violenţa tezei sale, acest roman 
„= —să mă'ierte criticul Faguet care îl execută 
„în două cuvinte: /ennui le dispute au de- 

gotit, — este şi va rămâne o lucrare de mare 
valoare, sadâne mişcătoare şi “scrisă întro | 
limbă splendidă. a 

| In Mepotul lui Rameau, roman de o ironie 
- si de o îndrăzneală uimitoare, Dideroi ne 
„înfăţişează pe un parazit neruşinat şi des- 

„măţat care, în cinismul său, „reducea totul 
la nevoile stomacului“ toate însuşirile meri= 
îutui, toate sforțările geniului, toate jertfele 
eroismului, în sfârşit, tot.ce e storţare im- 
punătoare în lumea aceasta. După dânsul, 
„toate acestea n'au alt scop, nici alt rezultat, 
decât bucata. de pâine“. El predică această 
învăţătură „cu un gest expresiv și cu o scă- 
părare a făicilor foarte pitorească“, Ei bine, 
cu toată josnicia în care se află decăzut, - 

- acest. parazit cinic e totuş înzestrat cu un 
seritiment nobil care te face să uiţi de urâ- 

„- ciunea lui fizică şi morală : îşi iubeşte arta 
ci 0 patimă nebună, până la delir, Sânt pa- 
gini în acest roman, turnate în fraze toren- 
țiale, clocotinde de imagini şi de sunete, bună- 
ară delirul muzicantului, cari aduc aminte 
de altele analoage din Rabelais sau Zola.
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Dar Diderot nu s'a oprit aci. În. romanul 
său Jacgues le Fataliste, el tace „tabula rasa“ 
de toate virtuţiie . cari n'au legătură directă 
cu individul şi cari sânt întemeiate numai pe 
zespectul. de sine-însuş. lată două specimene: 
Castitatea, pudoarea, Cumpătarea, rezerva, 
demnitatea şi sinceritatea, toate acestea sânt 
moituri, simple prejudecăţi ale societăţii. Ai 
doilea : Tot ce e îiolositor 'omenirii e bun, 
tot ce e vătămător ei e rău; ceea ce nu face 
nici bine nici rău cui-va, e indiferent; pot să 
mint, să m'îmbăt, etc.; dacă faptele mele 
rămân fără efect, dacă ele nu sânt vătămătoare - 
aitora, şi dacă din minciuna sau îmbătarea mea 
iese un bine pentru alţii, atunci bine am fă- 
cut că am minţit, că m'am îmbătat. Teorie 

“foarte justă în aparență şi în unele împreju- 
rări, dar în realitate de o aplicare foarte pe- 
siculoasă. . 

Ei bine, cu toate ideile acestea ciudate, 
romanele iui Diderot sânt încă destul de mo- 
rale, sunt îloare la ureche pe lângă roma- 
nele altor scriitori din. aceea vreme, călău- - 
ziți de învățăturile filozofice sensualiste. Aces- 
tea din u;mă sânt oglinda vie a societăţii co- - 
zupte şi îluşturatice din epoca regenței şi a 
domniei iui Ludovic al XVi-lea. îţi vine să 
te întrebi dacă oamenii aceştia şi-au dat seama 
de imoralitatea ce semănau în romanele ior? 
Apoi, pe când meritul cel mare al lui Dide- 

zot stă în stilul său minunat, în îrazele-i to- 

renţiale, în acea deslânţuire de sunete şi de
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imagini, în acea mânuire neîntrecută de Cu- 
vinte, cari îl aşează în fruntea 'stiliştilor, mai 
toate romanele sensualiste sânt, din potrivă, 
înecate întrun potop de îraze sforăitoare. - 

Acest din urmă cusur e foarte bătător la: 
achi şi în romanele filozofice cu tendinţă mo- 
salizatoare, cum sunt acelea ale lui Mamoxre. | 
(/ncas, Belisaire, etc.). Şi lucru curios! pe 
când morala era cu totul jertfită în romanele | 
sensualiste, morala romanelor cu conținut mo- 
salizator e din cale afară plictisitoare şi ridi- 
colă. O dovadă şi mai mult că extremele se 
ating. Citirea şi a unora şi a altora e azi 
aproape cu neputinţă. 

Ei 

i 

Cu Lacros, Rasrir pe La BaeroNxe şi aiţii 
ne întoarcem la romanul de moravuri, inau- 
gurat de Lesage şi de Marivaux, care alu- 
necă de astă dată în domeniul trivialităţii. 

“Imoralitatea întregului secol pate că s'a con- 
entrat cu deosebire în scrierile acestor doi ro- 

„ mancieri. Pe când însă la cel dintâiu ea e 
numai ascunsă, căci autorul afirmă că intenţia 
ia fost morală şi că a ţinut numai să arate 
prin exemple periculoase calea bună ce trebue 
de urmat, la cel d'al doilea ea se destăşură 
peste tot cu .o îndrăzneală şi cu un cinism 
cari nu, mai au nici o scuză. | “Cel mai vestit roman al lui Laclos este 
iegăturile primejdioase (1782), cu subtitlul : 
“Scrisori culese într'o societate şi publicate
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pentru instruirea altora“. Intenţiunea morală; 

a acestui roman se vede din prefaţă: 1) „Ori 

ce femeie care consimte să primească în so- 

cietatea ei pe un om fără moravuri sfârşeşte: 

prin a cădea victimă lui; şi 2) Ori ce mamă 

este nesocotită când ingădue unei femei: 

străine s'aibă încre derea fiicei sale“. Şi într- 

adevăr, cartea aceasta când apăru fu privită - 

ca o protestare răsbunătoare în potriva co- 

rupţiunii generale. 
Să vedem subiectul. E foarte simplu. Două: 

specimene ticăloase din lumea mare, marquiza 

de. Mourteui! şi vicontele de Valmont, îostui: 

ei amant, operează într'o mică societate care 

devine prada lor. Pentru a îace pe placut - 

acestei femei, Valmont amăgeşte pe o fată 

uşuratecă şi slab păzită de către mama ei,. 
apoi pe o prezidentă de tribunal sentimentală- 

care face pe cinstita şi al cărei bărbat e în. 

voiaj ; şi, cu o laşitate fără seamzn, le neno- 

roceşte pe amândouă. Cei doi mizerabili însă» 

se ceartă şi se pierd unul pe altul: Valmont: 

este ucis întrun duel, iar marquiza este de- 

mascată, isgonită din lumea mare, şi, ca culme, 

ea este destigurată de vărsat. 
Tot interesul romanului stă în zugrăvirea 

dibacelor mijloace de cari se slujeşte Valmont: 

spre a'şi dobori victimele. In această privinţă: 

e un strategist de mâna întâi. Dar acest om 

nu e decât o unealtă în mâna marquizei: 

care e un adevărat demon îmbrăcat în fuste, 
cum ştiu să fie unele femei când vor să se:
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dăsbune. Caracterele celelalte sânt de asemenea 
bine. redate, acţiunea bine condusă, intriga 
interesantă, stilul energic şi delicat. Nici un 
cuvânt trivial, afară de două-trei tablouri 
cam riscate.. Atunci, unde e imoralitatea? 

„Ea este în indulgența cu care autorul ne 
“descrie tainele întunecoase ale unor suflete 

„<u totul corupte, în tendinţa vădită de-a 
exalta corupţiunea. Fără această imoralitate, 

„somanul les Liaisons dangereuses ar fi a- 
“proape un capodoperă. | 

| Cu Restif de la Breţonne se schimbă lucrul. 
.  Xmoralitatea nu mai e ascunsă, e la suprafaţă. 
Fiu de ţăran ajuns lucrător tipograi, obser- 

"vator cinic, om destrăbălat şi murdar, po- 
„ Citanie a naturei, poreclit şi „Rousseau du 
Fuisscau“, ciupercă colosală crescută pe. pu- 

„ tregaiul secolului al XVIII-lea care apunea, 
reformator indrăsneț, visător paradoxal, îi- 

- lantrop, revoluţionar, — acest om tipări peste 
"250 de voiume, operă inonsiruoasa ca şi 
dânsul, în care a râspândit talmeş, balmeş, 
toate  închipuirile triviale al minţii sale de- zordonate. . ” 
_Şi ca soartă ciudată au avut aceste opere! 

-Necitite în vremea lor, — ceeace a făcut “pe 
__ autorul lor să moară de foame,—ele sânt 

„astăzi aşa de rare, că un exemplar complet 
sa'vândut în 1875 cu 25000 de franci, iar 
astă-zi prețueşte îndoit şi întreit. E Cel mai celebru, cel mai bun şi cel mai 

citibil din romanele acestui scriitor este 7ă-
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ranul pervertit sau primejdiile oraşului, 
publicat în 1775. E un roman.cu tendinţă . 
morală (!) şi'n formă epistolară, în care Restii” 
desvoltă o ideie favorită a lui Rousseau, pe 
care o rezumă astfe! în/prima pegină a cărții : 
„O, dragii mei! să rămânem în cătuneie noastre 
şi să nu dorim a cunoaşte plăcerile oraşelor 
celor mari ; viţiul ne atrage spre ele, necre- 
dința ne împinge în braţele lor, crima pro- 
„cură mijloace; dar şi mizeria, infamia şi 
ştreangul sânt câte odată consecintele lor”. 
Şi într'adevăr, el ne istoriseşte în acest roinan . 
povestea teribilă a unui fiu ds țăran care vine 
la oraş, se strică în mijlocul corupțiunii gene- 
rale, comite o crimă, e osândit la muncă silnică: 
pe viață pentru o otrăvire, fuga din inchisoare, - 
ucide pe soră-sa, şi'şi găseşte sfârşitul sub 

„roţile unei trăsuri, - 
Tot romanul e o încurcătură ne mai pome- 

nită, rău scris, trivial, dar şi moral în acelaş: 

timp. Celelalte romane de moravuii ale a- 
cestui scriitor sânt scrise în acelaş fel, dar 

sunt aşa de tiiviale şi de cinice, că citirea lor" 
e uneori imposibilă. Ele sânt totuş oglinda 

aproape adevărată a societăţii destrăbălate, 
corupte de dinaintea Revoluţiunii celei mari,. 

Restif dela Bretonne, acest animal de geniu, 

cum îl: numeşte un critic, sta ia izvorul din: 
care vor ieşi mai toate formele de roman în:- 

secolul următor, căci de toate găsim în ro- 

manele sale.. Romancierii realişti, naturalişti, 

psihologi, socialişti, foiletonişti, mai toţi pot.
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“salută în acest scriitor pe un precursor fe- 
-cund al ior. _ | 

p 

Şi dacă aruncăm -acum din sboro privire 
„asupra veacuiui al XVIII-lea, vom vedea: că 
“două curente mai aies caracterizează romanul 

„din acele timpuri: curentul sentimental şi cu- 
„sentul filozofic. Acesta din urmă se resirânge, 
Cum am zis, asupra întregei literaturi din 
„acea epocă şi o influenţează puternic: roma- 
nul de moravuri şi cel propriu-zis filozofic 
sânt un produs al acelui curent. Cel din- 
tâiu, sub pana unor scriitori ca Lesage, 
-Marivaux, Laclos, ne-a daţ opere de mare 
„valoare cari au ridicat genul; cel filozofic 

„ Ansă, exceptând poate pe Voltaire şi pe Di- 
deroi, nu ne-a dat dacât -opere mediocre. 
Simple satire ale societăţii, tot interesul atârna 
„de biândeţea sau de violenţa satirei, de râu- 
“tatea aluziunilor sau de spiritul autorului ; 
„câracierele erau numai schiţate, imitaţiunea 
"vieții siab făcută, tendinţa romanului sau prea 
„“corupătoare, sau moralizatoare din cale afară; 
„apoi nici scriitorii nu se sinchiseau să dis- 
cearnă, pentru a le scoăte în relief, motivele 

“tainice ale faptelor omeneşti, să ne deslu- 
-Şească cunoaşterea firii noastre, sau să ne 
descriă cu exactitate moravurile timpului lor. 
"De aceea şi romanele acestea filozofice erau 
privite mai mult ca o „petrecere a tinerimii 
“tluşturatece”, după însăş exoresia lui Voltaire.
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Şi desigur că romanul ar fi decăzut, daca 

cel. dintâi curent, cel sentimental, nu i-ar î: 

infiltrat o sevă nouă prin pana câtorva scrii- 

tori de seamă ca Marivauz, abatele Prevost, 

şi  Berna:din de Saint. Pierre, J..J. Rousseau. 

Am văzut cum, în secolul al XVII-lea, ro-- 

manul sentimental se născuse fără viață du- 

rabilă ; îi lipsea calităţi esenţiale, fără de cart 

mu putea inerge înainte. Scriitorii mai sus po- 

_meniţi îl primenesc, îi dau altă formă, îi in- 

suflă viaţă, prin zugrăvirea sinceră a amorului, 

prin analiza mobilelor sufleteşti, prin descri:- 

_erea naturii, însfârşit prin măsura în descriere 

şi gustul în alegere, calităţi cari lipsise r0- 

manului sentimental gin veacul precedent. 

Dar nu numai aţât. Romanul sentimentak 

din veacul al XVII-lea fusese îmbrăcat în haina. 

istoriei, istorie de altminteri falsificată ; cei 

din veacul al XVIll-lea îşi leapădă această: 

haină şi o înlocuieşte cu moravurile timpului, 

a căror descriere o inaugurase cu atâta suc- 

ces Lesage. Această nouă haină va îi de act 

înainte, cum vom vedea, veştmântul principat 

şi temeinic al romanului în viitor, preocii- 

parea cea mai serioasă a romancierilor din 

veacul al XIX-lea, care vor duce genul la 

perfecţiune. “ IN
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Din scurta expunere de până. aci, cred că cititorii au putut să-şi facă o idee de fazele fe- turite prin cari a trecut romanul irancez, de ia naşterea sa şi până la. epoca de care vor- bim, de primenirile ce a suferit în decursul vremurilor şi sub înrâurirea genurilor literare la modă, de elementele multiple ce a ab-- sorbit cu încețul, şi de însemnătatea pe care „acest gen a câștigat-o treptat în domeniul „ diteraturei. e Se „Sa văzut cum, din o descriere prolixă a înor sentimente ridicule, romanul s'a zidicat pela sfârşitul secolului al XVil-lea la o zu- Stăvire de sentimente mai firească cu d-na „de La Fayette; cum, în secoiul al XVIII-lea, sub pana unor scriitori ca Lesage şi Marivaux, 
i
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a devenit un tablou al moravurilor timpului, 

o descriere a vieţei reale; apoi cum, în mâna . 

unor scriitori ca abatele Prevost, J.-J. Rous- 

seau şi Bernardin de Saint-Pierre, el a că: 

pătat o viață nouă, prin zugrăvirea adevărată 

a amorului,. prin analiza psihologică a mo- - 

bilelor sufleteşti, prin descrierea naturei, şt 

mai ales prin limba frumoasă în care a fost 

îmbrăcat. Ă _ 

- Această nouă îormă, zic, va îi de aci înainte: 

veşmântul principal şi temeinic al romanuiui 
şi preocuparea cea mai serioasa a romangierilor 

veacului al XIX lea, cari vor duce genul ia 

perieciiune. Intr'adevăr, acum romanul intră în 

-epoca-i cea mai glorioasă. E! încetează de a mai 

"fi ocupaţia trecătoare a câtorva scriitori, pentru 

a deveni ocupaţia de căpetenie şi unică a" 

mii de scriitori, cari îşi vor face dinti însul- 

profesiunea lor favorită. Dela 1830 înainte 
mai cu seamă, romanul iea o extensiune ui- 

smitoare: el cotropeşte toate căile deschise. 
inteligenţei omeneşti, îşi însuşeşte toate ideile 

şi toate preocupările timpului, îmbracă toate 

formele posibile, studiază toate problemele ta 

ordinea zilei, se adresează tuturor claselor 

societăţii, reprezinta toate păzuinţele lor fe- 

lurite, cu un, cuvânt devine un gen universal. 

Această desvoltare considerabilă pe care 

o ia romanul în decursul veacului, rie obligă 

de a împărţi fazele sale principale în patru 

perioade distincte şi precise, cari corespund 

aproape exact celor patru pătrare ale veacului,



92. CONST. ŞâINHANU 

 Imtâia perioadă (1800—1830). 
Caracteristica principală a acestei perioade 

este „melancolia“. Se ştie că ideile raspân- 
dite de filozofia materialistă a veacului al 

„XVIil-iea, prinzând adânci rădăcini în minţile 
tuturor, grăbiseră isbucnirea revoluţiunii. 
ideile umanitare propovăduite de marii scrii- 
tori şi filozofi triumfaseră, şi regimul arbitrar 
fusese răsturnat. Dar cât sânge n'a costat a- 
ceastă primenire a societăţii franceze, de care 
apoi a profitat omenirea întreâgă! O du- 
hoare pestilenţială plutise par'că în atmosferă. 

Printr'o reacțiune firească, un vânt de me- 
iancolie, de duioşie începu să adie în sufletele, - 
până atunci atât de greu încercate. Obosit 

» “de atâtea sbuciumări, fiecare va căută să'şi 
„aline tristeţea povestind semenilor săi păsu- 

sile şi suferințele sale, convins că aceste: 
păsuri şi suterinţi ale sale vor fi împărtăşite 
de toată lumea. 

Şi atunci apare pentru întâia oară în lite- 
ratura franceza nota „melancolică“ şi, ca un 
corolar al acesteia, nota „personală, indivi- 
dualistă“. E adevărat că „nota personaiă“* 
nu era ceva nou în literatură. Ne aducem . 
aminte cu câtă intensitate înflăcărata se ma- nifestase ea în Manon Lescauf şi în Jalie 
ou la Nouvelle Heloise. Ce altceva era acel 
amor puternic şi nimicitor, dacă nu ţipătul 
dureros al inimii însăâș a autorilor lor? Era 
amorul personal care ţipa şi sângeră, care
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me desveleşte rănile sale şi care caută în 

condeiu o potolire a chinului. In Rousseau, - 

mai ales, nota personală e atât de puternică, 

încât se ridică uneori până la accente uimi- 

toare. În romanul său, mai sus a nintit, si 

se povesteşte pe sine însuş, îşi ascultă şi 

notează bătăile inimei, ne zugrăveşte propria 

lui patimă dela cea dintâi până la cea din 

urmă pagină, tot aşa cum în Confesiunile 

sale, ne descrisese tot ce a simţit şi a sa» 

ferit, tot ce l'a încântat sau amărit. Un ni- 

mic, o neatenţie cât de mică, o impresie ne- 

plăcută, totul il jignia, totul îl făcea să suiere. 

Sub acest raport, Rousseau poate îi privit 

ca un prim melancolic şi ca inspiratorul- 

tuturor melancolicilor cari vor veni după 

dânsul. Si | 

Nici odată însa „nota personală“ n'a îm- 

_brăcat o haină mai pasionată şi mai cernită 

totdeodată ca sub pana scriitorilor din primul 

pătrar, mai ales, .al veacului: al XIX lea. O 

sensibilitate excesivă, aproape bolnavăcioasă, 

învăluita într'o adâncă melan:olie sau întrun 

pesimism deprimant, va colora mai toate 

scrierile acelei epoce, care se pretează cu u- 

şurință ori cărei influențe. 
Dintre scriitorii cari au ilustrat romanul 

sub această nouă formă, p-xa PE Sat Se pre- 

zinta cronologiceşte cea dintâi. Discipolă în- 

iocată a lui J.J. Rousseau, această talentată 

scriitoare a moştenit nu numai ideile filo-
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zolice ale acestuia, ci şi puternicu-i indivi. 
dualism. - e 
„După părerea ei, un roman nu trebue să 
fie numai o operă de imaginaţie, ci şi un 
studiu de observaţiune personală, în care ro- 
mancierul „să-şi toarne toaţă simţirea, toată 

„priceperea, tot sufietul lui“, cu un cuvânt să ne facă un fel de descriere contidenţială care, prin 
zugrăvirea virtuţilor şi a sentimențelor noastre, să ne lămurească tainele inimei noastre“. Dar 
ca nu se opreşte aci. în ochii ei, romanul „ate O menire mai largă. E! nu e numai o "oglindă a inimei noastre, „€l are şi menirea 
de a reformă moravurile publice“. 

Aşa va procedă şi d-na de Stas! în roma- mele sale. Pe de oparte, ea se va descrie în „ele pe sine însăş cu toate suferinţele şi dezi- luziile inimei, iar de de alta va -căuta ca prin _ele. să formeze opinia publică cu privire la . „drepturile cuveniie sexului ei, 
Atât în Delphine (1802), cât şi în Corinne (1807), cari sânt însuş romanul vieţei. sale sbuciumate, d-na de Staăl se ridică cu putere împotriva jugului care apasă asupra femeilor, din care pricină sânt nevoite să şi înăbuşească& sentimentele inimei şi să se supună unor con- „veniepţe copilăroase şi înjositoare pentru dem- nitatea lor; cu alte Cuvinte, în timp ce băr- batului - îi este îngăduit să înfrunte opinia publică, femeia din potrivă trebue s'0 -res- pecte.. | 
Pe când însă, în primul TOman, eroina eta:
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2 femeie ca toate celelalte, în ultimul ea nu 

mai este ori şi cine, ci un personaj superior. 

Teza acestui roman este că „o femeie de 
geniu n'ar trebui să dea opiniei publice so- 

coteală de faptele ei; ea nu poate şi nu 

trebue sa se mulțumească cu traiul vulgar ai 

gospodinei ; totuş în societatea noastră fe- 

meia de geniu e silită să-l ducă aceșt tiaiu. 

Daci, 'societatea e nedreaptă faţă de ea“. 
Să vedem acum cari sânt subiectele acestor 

două romane, Să începem cu Delphine. 
Delphina este o văduvă tânără şi bogată, 

<u 0 educaţiunie şi cu o instrucțiune aleasă, 

dar înzestrată cu o fire aprinsă, svăpăiată, E 
portretul ieit al d-nei de Stasi din tinereţe. 

Pornirile inimei sânt singura călăuiză a Del" 
phinei în direcţia morală. Ea crede că este 

destul pentru o femeie dacă este bună, restul 

Mae nici o importanță. Din pricina aceasta 
sa făptueşte nesocotinţi peste nesocotinţi, mij- 

joceşte întâlniri echivoce, îşi iea asupră-şi gre- 

şala unei prietene, pe care voeşte s'0 scape, 

se îndrăgosteşte cu un om căsătorit şi-l pri- 

meşte pe față, se călugăreşțe, apoi fuge dir 

mânăstire după iubitul ei care divorțase. Pă- 

zăsită de el, ea se sinucide, Şi toate aceste. 
nâbunii ea le făptueşte cu toată naivitatea şi 

--mevinovăţia, convinsă că 'nu face nimănui rău. 

Aceste greşeli pornite din o sinceritate naivă, 

am îi dispuşi poate să le iertăm. Dar opinia 

publică nu te judecă după intenţii, ci după 

japte : de îndată ce faptele jienesc, ea se râs-



96 E CONST. ŞĂINEANU 

bună la rândul ei făcându-te să suferi, Căci 
de fapt, datoria, atât pentru bărbat cat şi 
pentru iemeie, nu stă în a înfrunta cu orice 
pret opinia publică, nici. a ne supune or: 
deşte ei, ci mai curând a o respecta când este 
întemeiată şi dreaptă şi ao disprețui cârd e 
absurdă şi nedreaptă. o 

Să vedem dacă opinia publică a fost ne- 
dreaptă cu Delphina. Pe cine iubeşte această 
femeie, pentru cine calcă ea regulele cele mai 
elementare ale datoriei? Ea iubeşte pe un 
tânăr egoist, un fel de Don- Juan modem, 
care după ce-şi bate joc de ea, se căsato- 
reşte cu altă jemeie, apoi o părăseşte şi pe 
aceasta pentru a se reîntoarce la Deiphina, 
pe care o smulge din mânăstirea unde ea se 
călugărise. Ceva mai mult! Cu toată expe: 
rienţa dureroasă ce mai făcuse încrezându-se 
în promisiunile acelui Don Juan, certat cu 
opinia publică, Delphina nu'şi dA seama nici 
de astă dată de greşeala ce comite, şi, târttă numai de pornirile inimei, fuge cu dânsul în 
străinătate, unde cl o părăseşte pentru tot- 
ceauna. In ediţia întâia a romanului, neno- rocita femeie se omoară, iar în cea următoare ea moare de inimă. rea. Prin urmare, întrucât A e vinovată societatea că Delphina a suferit 

Aşi că şi-a ispăşit aşa de crud - greşelile sale ? 
Câţi-va ani mai târziu, în 1807, d-ra de Stacl: publică Corinne, operă mai desăvârşită „decât cea dintâi, şi'n care se zugrăveşte tot
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pe sine, dar în trăsături ceva mai ideale. lată 
şi subiectul acestui roman: » 

Eroina, o femeie superioară, distinsă, întru- 
neşte în ea toate calităţile: e oratoare de: 
îrunte, poetă strălucită, actriță sublimă, pre- . 
oteasă a artelor frumoase, însfârşit o fiinţă 
impunătoare. sub toate raporturile: un fel de 
d-nă de Stasi, dar ceva mai tânără şi mai 
îrumoasă. Ce folos însă! Corinna e inainte 
de toate “iemeie, şi ca atare posedă „o fire. 
sentimentală“. Gloria singură nu satisface în- 
deajuns aspiraţiile unei inimi-pasionate; glo- 
ria pentru îemeie, e numai un mijloc pentru 
a inspira iubire, pentru a plăcea şi mai mult. 
Corinna vrea deci să fie şi iubită, 

La Roma, întradevăr, Corina izbuteşte, 
prin talentele-i uimitoare, să zăpăcească toate 
minţile. Sute de bărbaţi de seamă o adorau, 
o divinizau, şi S'ar fi simţit fericiţi să-o aibă ca 
soţie. Ea nu avea, cuimm s'af zice, decât /'erz- 
barras du choix. Dar uitaţi“pe semne, că Corin- 
na e „iemeie“, că e capriţioasă în alegere, că 
judecă mai mult cu inima decât cu mintea“. 
De cine credeţi ca se amorezează Corinnâ ? 
De un om serios şi impunător? O, nu! ci 
de un englez flegmatic şi blazat, care venise 
să'şi plimbe plictiseala şi indiferența. pe ma. 
lurile Tibrului: inima de ghiaţă a englezului 
devine ca prin farmec simţitoare, El arată 
Corinnei o dragoste pasionată... bine înţeles 
cât timp se află lângă dânsa. Rechemat puţin 
după aceea în Anglia, englezul! nostrii re de- 

Const. Şăineanu. = Romanul francez. Ci
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vine flegmatic, blazat, servitor respectuos al 
convenienţelor sociale, se însoară şi dă ui- 
tării pe Corinne. Parăsită, . cum .fusese mai 
înainte Delphina, ea nu mai găseşte scapare 
decât în moarte, 
- Cum vedem, acest roman este eterna po- 
veste a femeiei superioare, care nu se mul- 
umeşte cu traiul obişnuit de menajeră, de 
soţie . şi de mamă, îniruntă opinia publică, 
ducând o viaţă potrivnică convenienţelor so- 
ciale, dar conformă cu pornirile inimei sale, . 
şi moare victimă a acestei împotriviri. 

Concluzia firească care reiese din acest 
roman, ar îi deci că femeia, chiar şi cea 
cultă, trebue să rămâie în limitele fixate de 
natură sexului ei, şi că. orice abatere sau 
tendinţă spre o viaţă independentă, nu poate 
să-i fie decât dăunătoare. In acest caz nici 
Delphina nici Corinna nu au dreptate în re- 
vendicările lor şi nu merită compătimirea 
noastră, căci aşa femei inteligente cum erau, 
Sau cum ni ie prezintă âutoarea, nu ie era 
îngăduit să comită greşeli de cari ar fi roşit 
şi o femeie incultă. Ele nu sânt, amândouă, 
decât victimele sensibilităţii lor prea vii. 
Dar d-na de. Stacl nu este de această pă- 

„rere. Concluzia. ei e cu totul alta. Logica 
femeei nu prea e la fel cu a bărbaţilor. D-na 
„de Staăl acuză societatea că e nedreaptă faţă 
de femeie, şi mai ales faţa de femeia supe: 
rioară, cârd îi pretinde să se supună con-
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venienţelor sociale şi să nu mai înfrunte 
opinia pubiică, i a 

Citind aceste romane, nemuritorul Goethe 
a zis cu drept cuvânt că d-na de Staăl n'are 
nici cea mai mică ideie de „datorie“. Intr'a- 
devăr, ce e vinovată societatea, dacă znele 
iemei, înzestrate cu un temperament aprins, 
îşi caută fericirea. pe un teren periciuilos în 
ciuda convenienţelor şi a prejudecăţilor so- 
ciale? Ce e de vină opinia publică, dacă 
Delphina şi Corinna o siidează întruha cu 

purtarea lor bizară, contribuind astiel la - 

propria lor nenorocire? Insfârşit, ce este de 

vină societatea dacă nişte femei superioare 
sa înjosesc până acolo că se îndrăgostesc 
de nişte Don Juani blazaţi, fără pic de sim- 

țire sinceră. în inima lor, şi calcă pentru ei 
şi demnitate şi cele mai elementare reguli ale .-- 
bunei cuviinţe ? 

Ambele romane, privite însă numai ca ex- 
presiune a „personalităţii“ autoarei, ca icoa- 
ne ale unui suilet sbuciumat şi revoltat, sânt 
o splendidă pledoarie în valoarea femeei, şi 
mai cu seamă a femeei superioare, socotită 
până atunci ca inferioară bărbatului, şi înfie: 
rată 'de opinia publică pentru nişte fapte cari, 

de cele mai multe ori, nu atrag nici o osândă 

bărbaţilor 'cari se fac vinovaţi de ele: 

* Pentru întâia oară'se punea în roman, ches- 
tiunea de a se şti daca femeia are dreptul să . 
trăiască prin sins însăş. Aceasta teză îndrăz- 

neață d-na de Staâl a îmbrăcat:o cu un veştmânt
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moral sau cel puţin cu aparenţă morală, căci 
amândouă eroinele ispăşesc prin moarte gre- 
şelile făptuite, după ce au avut de suporiat 
în viaţă tot disprețul sub care le strivise so- 

“cietatea. D-na de Stacl s'a mulțumit numai 
să pună problema libertăţii pentru sexul său, 
supuind-o însă convenienţelor sociale, şi s'a 

oprit aci. Douăzecişicinci de ani mai târziu, 
d-na Sand va relua această teză a libertăţii 

„pentru femeie şi o va împinge până la ultima 
limită, cum vom vedea mai târziu. 

Dacă facem abstracţie de teza socială care 
le învălue, amândouă aceste romane rzmân 
nişte palpitante descrieri ale amorului femeiesc, 
aie amorului însuş al d-nei de Siaă!, ele fiind 
scrise în nişte momente când autoarea tre- 
cea prin crizele cele mai înflacărate ale vieţei . 
sale. Ele sânt, întru câtva, oglinda vie a pa- 
timei care a sbuciumat atâta vreme inima a- 
cestei mari scriitoare.” Vom vedea în curând, 
Cum această patimă a fost zugrăvită de Ben- 
jamin Constant, omul pe care d-na de Staăl 
Va iubit nebuneşte timp de 15 ani şi carea 
făcut-o atâta să sufere. Căci oamenii intelec- 
tuaii găsesc o satisfacție sufletească şi o uşu- 
rare a sutferinţii lor când destăinuiesc publi- 
cului toate. fazele dragostei lor nenorocite. | 

Li s'a imputat romanelor d-nei: de Staăl 
o analiză psihologică a natirei prea superii- 
cială, descrieri prea lungi şi plictisitoare, un 
stil uneori cam trăgănator. Dar ce sânt a- 
ceste cusururi neînsemnate pe lângă marile
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marite ale distinsei scriitoare care, prin  ope- 
mile sale literare şi de critică, rămâne un eve- 
niraent. impunător în literatura franceză ? 

Cuarreaugnianp, Doamna de Stasl fusese o 
adeptă a ideilor revoluţionare. Chateaubriand, 
din potrivă, va îi duşmanul lor declarat şi re- 
prezentantul unui nou curent, care va avea 
drept scop să reclădească ceeace Revoluţia 
dărâmase. El se sileşte a ucide raționalismul 
filozofilor materialişti printr'o reacțiune puter- 
nică a sentimentului religios. Filozofii divi- 

„ nizaseră raţiunea, suprimând religiunea în 
suflete. Chateaubriand îşi propuse s'o resta- 
bilească în toată splendoarea ei. 

Dar această întoarcere la credinţa religioasă 
era chiar o nevoie fatală a timpului. După gro- 
zăviile sângeroase ale revoiuţiei, societatea 
franceză, îndurerată, obosită de necredinţă, în- 
“setată de idealuri noi după atâtea catastrofe, 
se intoarse la religiune, ca ia un izvor. cu - 
apă rece şi dătătoare de viaţă. In multe sui- 
iete, Revoluţia lăsase tristeţea şi descurajarea, 
desgustul de viaţă şi desperarea, o melancolie 
visătoare şi dureroasă, 

Ei bine, toate aceste stări sufleteşti, Cha- 
teaubriand avea să ni le zugrăvească, să. ni 
ie exprime cu 0 putere uimitoare şi în colori 
=dânc mişcătoare, inaugurând o notă noua, 
un sentiment nou în literatură. Dar rolul său 
nu sa mărginit aci: el voia să ducă mân- 
gâiere . sufletelor descurajate, aşa încât .să
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şteargă din amintirea lor grozăviile petrecute 
“şi să le. însuile sentimentul credinţii. Intr'a- 
devăr, în nişte pagini măreţe şi sublime, e: 

„egzaltă, preamăreşte religiunea creştină până 
“atunci ătât de batjocorită! : - 

Dacă mai adaogări la aceste două senti- 
miente şi „sentimentul naturei“, acea natură 
pe care Chateaubriand ne-a arătat-o în toată 

frumusetea-i impunătoare, egalând aproape, 
după aiţii întrecând chiar pe Rousseau şi pe 
Bermardin dle Saint-Pierre, şi pe care a des-, 

_eris-o într'kn stil fermecător, vom avea cele 
trei influențe puternice cari au contribuit la 
iormarea caracterului lui Chateaubriand. Ni- 
căiri aceste “trei influenţe nu apar mai pro- 
nunțate ca în splendidele sale lucrări întitu- 
late: Geniul Creștinismului şi Martiri; dat 

„1 Vacestea nu sânt romane proprii zise, ci mai 
muit nişte poeme delicioase şi mărețe. Numai 
două iragmente din prima lucrare, Alale 

-(1801) şi Rene (1804), le putem socoti întru 
câtva ca. romane şi ca atare mă voi ocupa 
aci de ele. | 

Atala este ce! dintâi din cele două tablouri 
fermecătoare pe care Chateaubriand avea se 
le îniăţişeze ochilor înmurmăriţi ai contin 
poranilor săi, după o şedere plină de farmece 
şi de visuri în pustiurile: A:nericei. În acest 
„mic roman, care e o periă a literaturii. fran- 
zeze, autorul, mergând pe urmele lui Rous- 

„ seau şi ale iui Bernardin de Saint Pierre, re 
jdealizează pe omul natwei, zugrăvind în
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culori ademenitoare pasiunea viforoasă, dar 
curată a două ființe simple, în mijlocul unei 
egiuni sălbatice, în splendoarea măreaţă a 
pustiului. Şi această pasiune a pus-o în luptă 
cu religiunea, până atunci neadmisă în roman, 
vrând sa araie prin aceasta frumuseţea pe care 
religiunea creştină o împărtăşeşte amorului. 

Subiectul, în două vorbe, este cel urmă- 
tor: Chactas, moşneag sălbatec pe jumătate 
civilizat, care în tinereţe venise în Franţa şi 
trăise câțiva. ani din viaţa europeană, poves- 
teşte într'o noapte lui Ren6, tânar. francez 
sceptic şi biazat, pe care plictiseala la îm- 
pins spre pustiurile Americei, unde spera sâ-şi 
găsească liniştea sufletească, duiosu-i amor 
cu o tânără indiană, numită Atala. O iubise 
din toată puterea inimsi sale şi fusese iubit 
de dânsa. Dar fatalitatea a voit ca Atala, 
care îmbrăţişaşe religiunea creştină, să jure 
mamei sale că va rămânea fecioară; şi ca 
să nu-şi calce jurământul, ea se otrăveşte şi 
moare. Inaiăte de a muri însă, ea îşi mărtu- 
misește greşeala şi o regrefă. 

” Această fecioară este, după Virginia şi îna-. 
intea Eugeniei Grandet, una din cele mai cu- 
rate, mai ideale şi mai impunătoare figuri 
femeeşii din romanul francez. Dar ceeace dă 
mai ales acestui mic roman. o însemnătate 
extraordinară este tabloul feeric în care . se 
desfăşoară acţiunea, acţiune simplă dar peste 
măsură de mişcătoare, este limba măreaţă şi
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fermecătoare în care e scris. Aşa Aumai se 
explică succesul său imens. | 

- În Rene, al doilea roman al lui Chateau- 
briand, eroul povesteşte la rândul său lui 
Chactas durerea sufletului său, suferinţa mo- 
rală pentru care şi-a părăsit ţara şi a venit 
să-o uite în pustiurile depărtate. Acţiunea e 
aproape nulă, dar motivul dramatic e de o 
îndrăzneală fără margini: o pasiune nelegiu- 
ită şi fatală, amorul dintre frate şi soră. Pen- 
tru a uita, Amelia şi-a găsit scăparea în mâ- 
năstire, dar puţin după aceea moare. Res, 
sfâşiat de remuşcări şi de moartea ce a pri- 

- cinuit, scârbit de viaţă şi plictisit la culme, 
aleargă. să'şi caute liniştea în padurile virgine 
ale Luizianei, 

Acest Ren€ nu e în realitate decât însuș 
Chateaubriand, care s'a zugrăvit într'insul.. 
Încă din cea mai fragedă copilărie el a cu- 
noscut plictiseala. Je me suis ennuye des le 
entre de ma mere, zice el undeva ; Şi aiurea: 
Je m'ennuie, je m'ennuie, je relhorque non 
ennui avec ma vie. La vârsta de 17 ani era 
deja obosit, descurajat, chinuit de dorinţi şi 
de visuri imposibile. a 
“Boala închipuită de care suferea el era, de 

alminteri, 'aproape generală în Europa pe 
acea vreme. Calea o deschisese Goefhe în 
Germania cu Suferințele tânărului Werther, 
iar în. Anglia lord Byron care, în Childe 
Harold, ne 'descrisese aceeaş boală a închi- 
puirii împinsă la paroxism.
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Această boală care va molipsi aproape în- 
freaga jumătate a veacului, este o tristeţe a- 
dâncă, prin nimic îndreptăţită, este melancolia 
vagă şi neinţeleasă care a cotropit inima, 
este dorinţa a tot ce este necunoscut, nepre- - 
văzut, imposibil, este egoismul şi irufia ce 
provin din plictiseală, din desgustul prea 
timpuriu al lucrurilor, din descurajare. 

De fapt, ea este rezultatul disproporției 
dintre vis şi realitate, dintre puterea închi- 
puirii şi aceea a realizării. Incapabil de a 
lucra, pacientul se pierde în visuri, râvneşte 
la ceeace este imposibil, nu împlineşte nici 
una din datoriile inerente conservării sale ; 
şi tot chinuindu-se mereu, el târăşte după 
sine veşnica-i” plictiseală, veşnicu-i urât. 

In această privință, Rene este ic&âna, pro- 
totipul unei serii întregi de. generaţii, cari îl 
vor lua ca model, Toţi visătorii îşi însuşiră 
dreptul la acaeaş boală, la aceeaş reverie 
stearpă, la aceeaş trufie dureroasă. şi. nefo- 
lositoare. Niciodată erou de roman n'a avut 
o inîluență mai despotică asupra minţilor ca 
Ren€... | 
” Această influenţă! avea să dea naştere şi 
pesimismului. De altminteri acest pesimism 
plutia în atmosferă: era rezultatul frigurilor 
prin care trecuse autorul dimpreună cu ge- 
-neraţia sa, în timpul execuțiilor teroriste, al 
oboselii şi al desgustului de viaţă faţă de 
dărămăturile ce lăsase Revoluţia în urma -ei. 

„ Pesimismul lui Rene e pesimismul lui Cha-
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teaubriand şi al întregei sale generaţii: atrio- 
rul m'avea decât să se uite în sufietul său, 
şi să se zugrăvească pe sine însuş. 

Acelaş. pesimism vag, aceeaşi melancgiie 
duioasa le regăsim în alte două mici romare 
ale iui Chateaubriand, publicate mai târziu, 
les Natchez şi le Dernier Abencerage. În 
cel dintâiu ei ne vorbeşte de funesta ?nflu- 
ență a Europeilor. asupra popoarelor săl- 
batece cu cari vin în legătură, iar în cel dal 
doilea, de dragostea nenorocită a unui prinț 
maur pentru o tânără creștină spaniolă, între 
cari se ridică, ca un zid. chinezesc, duşmănia 
religiiior, a patriilor şi a familiilor lor. 

De Senancounr ŞI. Bexyami Consraxr, Un 
alt tip, mai melancolic şi mai abatut decât 
Renc, dar ceva mai real decât dânsul, este 
eroui micului roman Obermann de Sexaxcovar. 
Ca şi Ren6, Oberniann e o victimă a boalei 
timpului, adica a melancoliei şi a desgus- 
tului de viaţă. Dar pe când Ja ce! dintâi, 
melancolia şi desgustul de viaţa sânt ilumi- 
nate de un fel de aureolă de credinţă, la cel 

„dal doilea nu sânt iluminate de nici o rază. 
Obermann n'a avut 'nici copilărie nici (+ 

» nereţe. La vârsta de 20 de ani el are „ns 
fericirea de a nu putea îi tânar“. Lumea îi 
pare desgustătoare. De geaba se căzneşte e! 
să Întrumuseţeze cu închipuirea feluritela lu-" 
cruri după cari se pasionează mai toți oa- 
menii; el nu găseşte pretutindeni decât golui 
şi amărâciunez. Născut cu aptitudini fzu-
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moase, dar înfiuențat de boala timpulul, ei 

are conştiinţă de ceeace ar putea să facă şi 
de ceea ce-i lipseşte pentru a realiza aceasta. 
O disproporţie-prea mare între dorinţele sau 
ambițiile sale şi lipsa-i totală de acţiune, adică 

de realizare, iată pricina nenorocirii sale. 

Desgustat de propria sa neputinţă, ei renunță 
de -a mai spara în viitor, şi'şi găseşte liniştea 

 într'o viaţă nepăsătoare şi inactivă. Câţi tineri 
de vârsta lui Obermann nu trec şi astăzi prin 

starea sufletească a acestui desperat 2. | 
în acest mic roman, autorul n'a volt alt- 

ceva decât se ne facă o spovedanie sinceră 
a autletului său. Intradevar sub iorma unor 
scrisori adresate unui prieten, el ne destăi- 

mueşte durerile şi deziluziile sale, gândurile 

sale intime, luptele sale zadarnice cu sine- 

însuş; cu un cuvânt, nu face egzacta ara- 
tomie a boalei sale şi prin urmare a boalei 
timpului. In privinţa aceasta, opera lui de 
Senancourt prezintă o mare însemnătate şi 
poate îi privită chiar ca o carte morală prin 

sinceritatea cu care expune urmările dezas- 
troase ale boalei. - - 
_La adică vorbind Obermann nici nu e un 
roman.  N'are acţiune dramatică, nici inci- 

dente, nici peripeții, nici cel mai mic lucru 

care să poată ațâţa interesul. E scris fără 

meşteşugeală, fără pretenţii, întrun chip firesc 
şi simplu. Cu toate acestea, ă avut un succes 
imens pe vremea lui şi a rămas ca operă 
de merit până'n zilele noastre.
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__ Aceeaş stare suiletească a tânărului lipsit 
de voinţă şi de ori ce ideal, dar încadrată 
într'o acţiune dramatică interesantă, ne descrie 
Benyamix Coxsranr În micul său roman Adolphe, 
apărut în 1816, care nu e decât icoana 
unui epizod trist din viaţa sa intimă. | 

Am văzut că marii scriitori, când iubesc 
„cu patimă, 'obişnuesc să împărtăşească publi- 
cului fericirile şi mai ales nenorocirile: lor. - 
Cu modul acesta, după ce şi-au vărsat tot 
ce aveau pe inimă, se liniştesc şi trec la alte 
ocupaţii mai serioase. Ne aducem aminte că 
aşa a procedat şi d-na de Stasi. Dar d-na 
de Stacl ne a descris aventura vieţei sale 
modificând-o şi prezentând-o mai mult sub 
formă de teză socială, Benjamin Constant, 
care a fost amantul timp de 15 anial d-nei 
de Staâl, ne.va descrie aceeaş aventură, dar 
întrun chip mult mai personal şi mai firesc. 

Subiectul este următorul. Adolphe e fiul 
unui ministru ; el a făcut studii strălucite şi 
un viitor îrumos îl aşteaptă. Din nenorocire, 
desirâul îl desgustă de timpuriu de viaţă : a 
devenit un blazat şi un egoist. Acesta e'0- 
mul care avea să'şi lege soarta sa de a 
Eleonorei. El se amorezează de ea din vanitate, 

„din capriciu, fără patimă adevărată, Eleonora e 
măritată, e cu zece ani mai în vârstă decât dânsul, 
are bărbat şi copii. El o face 'totuş să-şi păra- 
sească familia pentru a-l urma pe dânsul; 

Dar iubirea lui n'a fost sinceră, pornită 
din adâncul inimei. Imediat după posesiune,
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Adoiphe se potoleşte. Dragostea sinceră şi 
înfocată a femeiei, care jerttise totul pentru 
dânsul, începe să-l plictisească, Avusese numai 
o ambiţie trecătoare de a poseda pe acea fe- 
meie; a posedat-o, farmecul a dispărut. Ea 
devine o sarcină pentru dânsul. El se gân- 

“deşte la reputaţia sa compromisă, la viitorul 
său sfărâmat, din pricina unei iemei. 

Din acest moment începe adevărata dramă : 
istoria martiriului a două fiinţe cari se siâşie 
una pe alta, dar cari nu se pot părăsi. Mai: 
întâi, din partea lui, „mângâierile prefăcute, 
cuvintele de “dragoste spuse numai de teamă 
de a nu vorbi de altceva, apoi mărturisirea 
fatală, pe care şi-o retrage de îndată ce'şi că 
seamă de durerea ce a pricinuit, şi pe care 

“o răscumpără prin alte asigurări de iubire 
şi mai înfocate; apoi mâhnirea de a o 
vedea tristă şi durerea de a o vedea ve- 
selă, ceea ce-l făcea să crează că chinul 
său nu va mai lua sfârşit. Şi ea, nenorozita, 
din ce în ce mai pasionată, agăţându- se das- 
perată de dânsul, implorându-l în genunchi, 
utnilindu-se, primind orice condiţiei decât să 
renunţe la această dragoste căreia se jesiise. 
Şi asistăm astfel la lunga şi cruda agonie. a 
acestor două fiinţe cari se sbat de moarte 
într'o situație imposibilă, care le ține încă 
tuşate. 

Această poveste dureroasă a două fiinţe 
pe cari amorul nu le poate nici ferici nici des- 
părţi, este etarna- poveste a amorurilor inte.
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“teciuale, este povestea. amorului d-nei de 
Ştatl şi al lui Benjamin Constat. Ce n'a făcut 
acest. om pentru a scoate din minţi pe d-na 
de Siati? A mers până acolo că a amenin- 
țat-o că 'se va sinucide. Ce dovadă mai bună 
pentru o femeie că este iubită? Indată însă 
după posesiune, veniră deziluziile, începură 
certurile. Se omorau cu cuvintele, rămâneau 
despărțiți câteva zile, şi apoi iar se împăcau. 
Aceleaşi scene se repetară continuu, timp de. 
“15 ani, cât ţinu legătura lor; el ameninţând-o 
mereu cu despărțirea definitivă, ea amenin: 

_țându-l că-i va urmări până la capătul pă- 
mântului şi că, dacă-i va scăpa din mână, se 
va sinucide. Şi el se supunea:; Sournettons- 
N0Hs, zicea el, c'esț la ressource des faibles. 
”. Cum vedem, această legătură amoroasă a - 
celor doi scriitori, este chiar fondul roma- 
nului Adoiphe. Un lucru mai ales ne izbeşte 
în acest roman, şi anume sinceritatea autoru- 
lui: în timp ce d-na de Stati a făcut din 
eroina sa o victimă a societății, Benjamin 
Constant îşi iea, din potrivă, toată vina a- 

„ Supră'şi făcându-se răspunzător de nenoro: 
” <izile. femeisi, | Ş 

Adolphe e îrate de cruce cu Rene, dar ce 
deosebire între amândoi ! Boala de, care su- 

„ferea Ren€ era mai- mult ideală, el singur 
su şi putea da bine seama de ea. :A lui A- 
„dolphe e reală, câci el suferă cu adevărat şi 
înțelegem suferința lui. E- suferința unui om 
care nenoroceşie o femeie fără -s'o iubească,
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şi care mare curajul s'o părăsească. Ren su- 
ferta de un chin închipuit, un amor nele- 
giuit ca pretext al pesimismului său; Adolphe 
estd torturat de un chin real şi fatal. Şi de 
oarece fie care om poate găsi ceva din sine 
în această spovedauie individuală, ea înce- 

tează de a fi un caz particular, izolat ca Rene, 
şi capătă o însemnătate mai generală, înserma- 
nătatea unui document omenesc, Scriindu-şi 

povestea inimei sale, se pare că autorul a 

scris pe aceea a „mizeriei inimei omeneşti“; 
In această privință, Constânt, a fost mai 

aproape 'de adevăr, a înţeles mai bine rostul 
somanului individualist decât Chateaubriand şi 

d-na de Stazl. O durere personaiă, ca să aţâţe 

interesul tuturora, trebue să fie de ordin ge- 
„neral, să fie o icoană vie a durerii omenirii, 
aşa ca şi alții să recunoască întrinsa pe a 
lor. Cu alte cuvinte, autorul trebue s'o ge- 
neralizeze. Aşa a făcut şi Constant, Apoi, în 
loc de a o îmbrăca într'o haină retoricească, - 
dectamatoare, meşteşugită, i-a dat o formă 
din cele uzai simple: totul e luminos, scurt, 
precis ; observaţiunea e crudă, stiiul concis, 

expunerea exactă, măsurată, iar analiza su- 

iletului firească. Nimic nu e de prisos. Prin 

aceste calităţi şi prin adânca pihologie care 

se manifestă cu putere înti'însul, acest mic 

roman € aproape: vă capdoperă. 
“ In sfârşit, departe de a îi avut asupra ge- 

neraţiilor urmâtoare influenţa îunestă a lui 

Renâ, Adolphe-n'a inspirat şi nu ne inspiră
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alt sentiment decât milă pentru eroina şi dis- 
preț pentru erou. Şi aceste sentimente ce re- 

- simţim la citirea cărţii sânt cea mai bună 
„ garanţie că scalpelul psihologului a tăiat în 
carne vie, | | 

Trec peste celelalte romane individualiste, 
monotone şi lipsite de merit, cari zugrăveau 
aceeaş boală a timpului: melancolia şi plic- 
tiseala împinse la exces. Suferinţa eroilor din 
unele din aceste romane, e de multe ori ab- 
surdă, cum de pildă desperarea frumoasei ne- 
grese din romanul Ouriha de o.xn Dunas, care 
storsese lacrimi fierbinţi întregei Franţe, din 
pricina coloarei negre a eroinei care fusese 

„0 piedică pentru ea de a fi iubită. Valsrie 
- de p-NA KaiUDnER, Operă convenţională, falşă, . 
„este culmea melancoliei impinsă. până la e- 
xaltare. Las la o parte pe d-na Sand, de care 
mă, voi ocupa când voi ajunge la romanul 
idealist, ale cărei romane principale, în cari 
se zugrăveşte pe sine-insăş cu tristețea, -vi- 
surile şi revoltele sale, respiră -un puternic 
individualism. Eroina, bunăoară, din romanul 
Lelia e leit Ren6, dar un Ren femeie. 

Nicăiri însă individualismul nu ne. apare 
mai pronunţat ca în operele datorite Roman- 
tismului. Deşi cele mai multe din aceste o- 
pere, cari ne privesc sub acest raport, au a- părut la începutul celei de a doua perioade a secolului, cer iertare cititorilor dacă voi
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vorbi de ele în acest loc. E prea multă le- 

gâtură sufletească între ele ca să le pot des- 

părţi de acelea despre cari am vorbit până 

acum, o | 

Aşa, în Voluptate, apărut în 1834, Saxre- 

" Bzuve, faimosul crilic diterar de mai târziu, 

ne desvălue în anii tinereţei sale. o taină a 

inimmei, ne face analiza unei patimi, unui vi- 

țiu aş pulea zice. Amaury, erGul romanului, 

care & portietul leit al autorului din tinerețe, 

este un visător sensual. FI iubeşte cu patimă 

pe o doamnă, nu îndrăzneşte a i-o spune; 

şi se înmormântează pentru restul vieţei în- 

tran 'seminar, făcându-se preot. Această pa- 

timă puternică dar inăbuşită în îundul ini- 

mei, autorul o nuanţează la exces, dându-i 

ioate tonurile şi toate gamele posibile, . şi 

- împingând-o până la ultimile faze ale volup- 

taţii. EL cere pentru aceasta iertare cititorilor 

sub cuvânt că epoca în care a scris „e un 

timp în care domneşte o arababură în do- 

rinsi sentimente exaltate şi goliciuni de tot 

felui, | 

Tot de preocupările inimei sale ne vorbeşte 

şi A. pe Viosv în romanele sale Stelio şi Ro- - 

bie şi Mărire militară. ln Stello, apărut în 

1832, autorul ne vorbeşte de niizeriile ce tre- 

bua să îndure în viaţa poeţii, acei făuritori ai 

îrumuseţilor ideale cu cari încântă pe con- 

timporanii lor. Stello e poet şi el, dar un 

poet mândru şi cu inima clocotindă de răs- . 

vrătire împotriva societăţii. „Omul n'are drep- 

Caust, Şiineanu, — Romanul francez, 3 
!
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tate câte odată, societatea n'are dreptate nict 
odată !“ strigă poetul care proclama pe îaț: 
revolta raţiunii individului împotriva cerinţe- 
lor impuse de societate. Această desperare a 
poetului, care'şi simte superioritatea şi totuş | 

„trebue să'şi înăbuşească ambițiile, este mai - 
sinceră şi mai firească decât a lui Rene. Ea 
e liniștită, fară accese de mânie--şi făra im- 
putări la adresa soartei. Este un simplu țipăt 
de durere, dar un țipăt sublim al unei inimi 
Superioare, care nu se plânge, ci constată 
nurtai răul. In acest roman, regăsim cu uşu- 
fință pe însuş Alfred de Vieny, cu tristețea 
sa amară, cu pesimismul său împins la ex- 
ces şi cu desgiistul său de vieaţă. 
„În cel d'al doilea roman, apărut trei ani 

"„ mai târziu, de Vigny ne “descrie cei 14 ani 
„petrecuţi în armată şi deziluziile ce iza pri- 
„cinuit direcţiunea nenorocită ce : Restauraţiu- 
nea dăduse acestei instituiiuni. Ideea piedom- 
nitoare dealungul romanului este că armata, 
aşa cut O cunoscuse el, a devenit o naţiune 
în națiune, „Astăzi so!datul, zicea el, este un 
biet lăudăros, victimă a căiăului, ţap ispăşi- 
tor jertfit zilnice poporului său, care'şi bate: 
joc de el; e un martir crud şi umil totdeo- 
dată pe care şi-l aruncă Puterea şi Națiunea. 
veşnic în dezacord. Redusă, pentru a men- 
ține ordinea, a omori lucrători sau burghez: 
răsculați, armata este oarbă şi mută. Ea lo- 
veşte din locul unde o pui; nu vrea nimic: 
şi nu execută decât din poruncă. E un lucru
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măreț pe care îl inişti şi-l omori; dar e şi un 

sucru care suferă. . 

Un singur sentiment însuileţeşte pe autor; 

„dorința de a înlătura de pe capul. soldatu- 

lui acel blestem pe care cetățeanul e adesea 

gata de aiil ariinca, şi de a obţine pentru 

armată iertarea Națiunii“. Şi departe de a 

dispreţui pe soldat fiindcă săvârşeşte o da- 

torie crudă şi dureroasă, autorul salută. cu 

respect în militar singurul principiu care-l con- 

- duce şi'n care găseşte refugiul suprem şi ariume 

cultul Onoarei. Numai în cultul pe care-i are 

pentru onoare, găseşte militarul puterea de 

a'şi, îndeplini datoria mai presus de orice, 

intregul roman e oglinda vie a nemuițu- 

mirii personale a autorului, care fusese şi ei 

snilitar, şi care iîşi dăduse demisia revoltat de 

mizeriile la care era expusă armata pe acele 

remuri. 
Un alt tip de revoltat, dar împotriva soar- 

4ei, va fi eroul din romanul Jocelyn de La- 

sanmixE. Jocelyn este un nefericit seminarist 

care iubeşte îără speranţă pe o tânără fată. 

:0 melancolie nespusă, dar liniştită şi duioasă. 

se desprinde din zugrăvirea patimei înflacă- 

mate a acestui tânăr, care lupta zadarnic so 

înăbuşească în inima sa. Se paie că Lamar- 

tina, disecând această . inimă nenorocită, şi-a 

disecat propria sa inimă, căci a pus în acest 

soman tot sufletul său, toate gândirile sale 

asupra omului şi a luptelor ce se petrec în el. 

In ce priveşte Graziella, Raphatl, simple
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epizoade - extrase din fermecătoarele sale Con- 
fidențe, ele sunt nişte delicioase poeme, dar 
mu romane în adevăratul înțeles al cuvântu- 
lui. În ele -domină sensibilitatea aristocratică a 

„ autorului, colorată de o melancolie vagă şi " delicată. | , 
Cu Arrnen pe Musser ne întoarcem la me- 

lancolia dureroasă, nimicitoare, care dă naş- 
tere ideilor pesimiste. Cartea acestuia Ja Confession d'un enfant du siecle (1836) este 
ultima limită Ja care poate ajunge melancolia; 

„este disperarea, care nu mai are leac. 
Eroul acestei descrieri e autoru!t însuş, 

Sleit de o tinereţe petreculă în. destsânări, 
ei suferă că nu mai poate iubi, că nu mai 
poate gusta din izvorul amorului curat, Toată 

„inima lui ulcerată se sfarămă în mărturisirile 
dureroase pe care ni la face; căci el ne arată, în acele mărturisiri, Până unde poate merge 
desfrâul oribil, şi ce pofte depravate şi ne- săturate el inoculează în noi. Sânt unele scene în această carte de un cinism şi de o obsceni- tate atât de revoltătoare, că'ţi vine s'o arunci cât colo. Dar, în schimb, alături de aceste pagini stropite cu noroi, ce -de pagini splen- dide, partumate şi răcoritoare nu găsim în - ea! Apoi, ce stil admirabil, ce limbă armo- nioasă şi ce expresiuni neasemuite! .< * „Niciodata stare sufletească bolnăvicioasă na fost mai adânc disecată, mai profund a- nalizată, şi mai exaci descrisă ca în această carte. Toată cartea trozneşte de puternica
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sensibilitate şi de dragostea fierbinte a pa- 
timei: nesăturate a autorului., 

De aruncăm: acum o privire înapoi asupra 
romanului individualist, vedem. că i-a lipsit un. 

lucru principal, şi anume viaţa. Descriindu:se 

mereu pe sine-însuş, zugrăvindu-ne numai 

păsurile inimei sale, autorul ajungea să se 

izoleze ca întrun turn de ivoriu şi să nu 

cunoască altă inimă decât pe a lui. De aci 

neputinţa de a zugrăvi un suflet diferit de 

al său, de a îmbrățişa în totalitatea lor ma- 

nifestările deosebite ale sufietului omenesc; 

Aşa se explică de ce fiecare roman indivi- 

dualist avea mai întotdeauna un-singur erou, 

căci dacă ar fi avut -doi, ei ar fi semănat 

unul altuia ca două picături de apă. 
Or, înainte de toate, somanul trebue să 

aibă în. vedere imitațiunea vieţei generale, 

priceperea. naturei şi a sentimentelor altora ;. 
şi ca sa ajungi aci, trebue să şti să te înstră- 
inezi de tine însuţi, să devii obiectiv. Puțin, 

foarte puţin din personalitatea autorului poate 

trece în romanele sale; mai presus de toate 

trebue să-l preocupe adevărul general. 

Acolo, unde acest adevăr lipseşte, romanul 
incetează de a fi expresia vieţei omeneşti, 
care e scopul său principal, condiţia de că- 
petenie a existenței sale, şi rămâne o simplă 

monografie sentimentală a unei slăbiciuni per- 

sonale. Din romanele individualiste, numai 

unele au îndeplinit „întru câtva“ această con- 

diţie principală.
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Paralel! cu romanul individualist, . despre 
<are am vorbit, s'a desvoltat şi romanul de 
“aventuri, moştenire rămasă din secolul al 
XVI-lea. Melancolia, alimentată de scrierile 

“lui Chateaubriand şi a celorlaiţi scriitori in- 
dividualişti, pare că n'a avut efect decât a- 
supra spiritelor de elită. Poporul însă uită 
-zepede; emoţiunile ia dânsul sânt puternice 
dar nu durabile. Melancolia neinţeleasă şi 

„enervantă a eroilor din romanele individua- 
diste nu-l puteau satisface o eternitate. El 
simţia nevoie de descrieri cari sa-i dea Ssgu- 
“duituri puternice, de aventuri prăpăstioase, 
de scene cari să-l înfioare. : 
+ Românul, care e un gen foarte mlădios, şi 

-tare Îşi însuşeşte foarte repede năzuinţele. so- 
“cletaţii şi coloarea timpului, se supuse şi a- 
icestei cerinţi generale. Ceeace a contribuit 
înai ales la această renaştere a romanului de 
„aventuri, a fost şi influenţa domniei sgomo- 

i toase şi eroice a lui Napoleon cel Mare. 
“Antr'adevăr, strălucitele războaie şi victorii ale 3 

„_$ marelui Impărat, stârnind o admiraţiune ge- 
i-nerală, redeșteptaseră în inimile tuturora ce- 
 'ragiul şi speranța. O sevă puternică de vieață 
, „coprinsese pe toţi. Aveniurile glorioase ale 
“eroului treziseră entuziasmul pentru aventu-. 
ile scrise. - ă | | 

Ce folos însă! In loc de aventuri normaie, 
îireşti, în romanul de aventuri din acea epocă 
zu găsim decât întâmplări neadevărate, lu. 
“ruri ciudate, bătăi, otrăviri, incendii, păduri 
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bântuite de tâlhari, prăpăstii fără fund, stafii, |. 

iemei prigonite, copii nevinovaţi răpiți, apos 

scăpaţi şi răsbunaţi, în sfârşit aproape toate 

năzbâtiile şi aiurările cari vor furnică mai 

târziu în romanele aşa zise sersaţionale. Scrise 

într'un stil imposibil, sau mai bine zis lipsite: 

de stil, aceste romane plăceau poporului. de- 

jos, care nu e în stare să gus:e opere de 

artă, şi căruia îi trebue sensajiuni violente 

cari să-i sguduie mintea fără a-i mişca inima. 

„Sub pana câtorva scriitori de elită, roma: - 

nul de aventuri capătă totuș 0 oarecare formă 

literară, mulţumită unor descrieri delgcate şi: 

unui stil mai îngrijit. Unii chiar ca Cairanres: 

Nona, s'au silit să-i dea o formă literară - 

să-l combine cu alte elemente, dar ei nai 

izbutit, căci au lăsat romane cari nu aveau 

nici o coloare hotărită. Alţii, în stârşit, sub: 

influenţa romanului istoric al lui Walter Scott, 

pe atunci la modă, au căutat să-i dea G- 

_spoiată istorică, dar nici această nouă coloare 

nu i-a putut da notorietatea pe care m'o tmerita.. 

Cu toate acestea romanul de aveniuti nt 

dispăru, — din -poirivă. Mulțumită unor îm- 

prejurări priincioase— patima poporului 

pentru acest soiu de romane devenind din: 

ce în ce mai mare, —e] va trai dealungui 

întregului secol, înalţându-se uneori până la: 

opere cu adevărat uimitoare, cum vom vedea. 

mai târziu, dar în totdeaună lipsit de îrt- 

museţea formei literare care singură consacit 

operele, şi de importanța fondului care le
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ace nemuritoare. Din womanul de aventuri, cu tot numărul cel mare de opere, aproape nimic n'a rămas şi nu va rămănea - poste- „Tităţii. Miile de volume ce a zămislit, au iost menite, uneori, chiar din momentul apa- rițiunii, uitării desavârşite, uitare de altmin: teri cu prisosință meritață. 

A doua perioadă (1830 — 1850. 

Până la 1830 romanul a fost privit ca un gen secundar, care n'avea altă menire decât să distreze pe cititori. Dovada cea mai bună este câ până la această dată nu întâlnim un “Singur „tomancier*, un Singur scriitor -care „Să-şi fi făcut din roman o profesiune, care „„Să îi scris numai romane şi să fi trăit de pe urma lor. Unii din ei erau literați, alţii filo- zoii, alţii poeţi, alţii critici, alţii oameni de Stat, nici unul însă numai TOmancier.  Pricina acestui fapt este următoarea: Ro- -. anul, daşi produsese câteva opere nemuri- toare, nu izbutise încă să ajungă la perfec- țiune, aşa ca să poată lupta cu celelalte, ge- nuri literare, mai bătrâne şi mai viguroase decât dânsul. [i lipsiau încă o sumă de în- Suişiri, necesare desvoltărei sale definitive, şi pe care el nu le nu le va căpăta decât de aci înainte. lată pentru ce el n'a reuşit să se îm- pună nici publicului, care î] privia ca un obiect de distracţie trecătoare, nici scritorlior — filo- zoti, literați, critici, etc., — cari nu se. ocupau
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cu el decât în momentele libere sau de plic- 
tiseală. : 

Incepând cu 1830, romanul face un pas 

gigantic înainte şi se înalţă, dintr'o singură 

dată, deasupra tuturor celorlalte genuri literare, 

pe cari aproape le eclipsează. Acest avânt 

puternic şi uimitor i-l dau marii scriitori, sub 

a căror pană el se transformă cu totul, că- 

pătând noi orizonturi, mai vaste şi mai de- 

părtate. a 
Mai întâiu, el încetează de a mai fi o 

simplă descriere a unei patimi mai mult sau 

mai puţin personală, pentru a îmbrăţişa toate 

patimele cari sgudue suiletul omenesc. Deja 

d-na de Stasi, care scrisese romane indivi- 

dualiste, întrevăzuse pe vremea ei aceasiă 

primenire a romanului. „Toţi cred, zicea ea, 

că scopul romanelor este numai şi numai de 

a ne zugrăvi amorul, cea mai violentă, cea 

mai răspândită şi cea mai desăvârşită dintre 

patimi... Dar şi ambiția, deşertăciunea, truiia, 

sgârcenia ar putea să fie. scopul lui, căci in- 

cidentele lor ar fi noi şi situaţiunile tot aşa 

de felurite ca şi cele născute din amor.... Ce 

de desvoltări filozofice, dacă s'ar adânci, 

s'ar analiza, toate patimile! “ | 

Şi căte alte patimi, mai interesante încă de 

cât cele menţionate. de d-na de Stas, nu 

sgudue sufletul omenesc? Bunăoară răutatea, 

calomnia, invidia, ipocrizia, etc. ale căror ma- 

nifestări produc răni mult mai cumplite de- 

cât rănile amorului. Ei bine, toate aceste pa-
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timi vor fi de aci inainte studiate, analizate, 
iar eiectele lor cu exactitate descrise. 
„Al doilea, în afara de patimile diverse 

cari ne stăpânesc şi ne conduc, fie pe noi fie 
pe semeni noştri, mai sânt şi împrejurările 
ambiânte cari se desfăşura în jurul nostru. şi 
în mijlocul cărora trăim. Şi anume, proble- 
mele sociale la ordinea ziiei, manifestările şi 
„preocupările - diverselor clase ale sotistăţii, 
toate chestiunile vitale cari îrământă omeni- 
sea. Romanul va căuta să le abordeze pe toate, 

- devenind astiel. din simplă operă de imagi- 
nație, sau de suferința personală, o icoană 
vie a societăţii, cu defectele, calitățile, vede- 
şile şi năzuințele ei. | 
„Ceva mai mult! Sub aceasta nouă formă, 

romanul capătă o însemnătate aşa de mare, 
încât ajunge chiar să influenţeze asupra mo- 
zavurilor timpului. Multe schimbări în idei, 
în prejudecăţi, obiceiuri, şi chiar în legi,..se 
vor Opera graţie ]ui. El va deveni astfel o tribună publică de pe -care se vor trata toate „preocupările timpului, căutând totdeodata să fe şi rezolve. o 
„Ce departe sântem de acele romane, cari 
tratau una şi aceeaş patima, amorul, fie chiar în mod magistral, şi cari habar n'aveau de “sbuciumările sufletului Omenesc şi de pro- „_ Blemele sociale cari ne frământă zilnic. Scrii- tori distinşi, renunțând la orice altă ocupaţie, „Vor. dedica excluziv de aci înzinte întreaga for activitate acestui gen astfel reformat, vor
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face din el unica lor profesiune, şi vor luz 

pentru întâia oară numele de „romancieri“. 

Din acest moment romanul începe a trăi 

viaţa sa. proprie, neatârnată, şi a lua o des- 

voitare din ce în ce mai mare, eclipsând alte 

genuri, pe cari şi-le asimilează, 

Cinci forme deosebite va lua romanul în 

aceasta a doua perioadă: şi anume va fi 

istoric, psihologic, de moravuri, de aventuri, 

sau sentimental, după cum va îi şi temperamen- 

iui scriitoriior cari se vor ocupa cu acest gen, 

sau influeriţeie exterioare cari îi vor fi condus. 

1. Romanul istoric. —Yicrron Huco şi A. Duuas, 

in Geniul Creștinismului şi în Martirii, ope- 

rele sale de căpetenie, Chateaubriand căutase 

să reînsufleţească o epocă dispărută din trecutul! 

Franţei, redându-i cu fidelitate moravurile şi 

coloarea locală. Istorici ca Augustin Thierry. 

entuziasmați de acele splendide tablouri ale tre- 

cutului naţional, vor datora inspiraţia şi cariera 

șor citirii acestor cărţi fermecătoare. Mai târziu: 

Romantismu!, care se ridicase împotriva imi- 

taţiunii literaturilor greacă şi latină, din care 

1răise Clasicismul, va recomanda şi el ca vână 

de inspiraţie evul mediu, şi mai ales viaţa: 

naţională franceză din acete timpuri. 

Daca adaogâm la aceste iniluențe lăuntrice, 

şi vaza universală de care se bucurau pe la 

începutul veacului al XIX-lea romanele isto- 

rice engleze ate lui Walter Scott, cari fuseseră 

traduse în toate limbile europene, vom aveă
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principalele cauze cari au contribuit la des- voltarea romanului istoric francez, “La dreptul vorbind, romanul istoric a existat şi în veacul al XVII-lea, dar atunci el era o simplă falşificare a. unor evenimente “îndepărtate şi a unor moravuri putin cunos- cute. Eroii erau Sciţi, Perşi, etc,, Şi totuş .se exprimau cu o eleganță deosebită şi arătau nişte sentimente prea ratinate pentru vremea lor. Dealtminteri aceleaşi personaje istorice,.cu „ aceleaşi deiecte, le găsim şi în teatrul. clasic din acea epocă, la Corneille şi Racine, Pantru „acei scriitori, coloarea loca!ă Şi exactitatea în redarea moravurilor, .nu prezentau nici o importanţă. lată de ce romanele lor istorice erau departe de a imerita acest calificativ. In veacul al XIX-lea însă, romanul istoric face un pas mare înainte: el urmăreşte istoria dea- proape, are ambiția de a zugrăvi lucrurile aşa “um s'au întâmplat, de a le reînvia precăt se poate, redându-le culoarea lor locală . şi deosebirile lor pronunţate. -- „ Primele încercări, fireşte, vor fi. încă . da- parte de a.realiza pe deplin această condiţie esenţiaiă. In aceasta categorie intră romane le istorice de la început ale lui Vicroa Huse, şi anume /fan d'/slande, Burg Jargal (1823), “Şi Ul/timul osândit, cari. deşi conţin. unele descrieri : frumoase, au. mai mul! -aparenţa __ unor melodrame extravagante şi fantastice, Tot istoriceşte falş mai este şi romanul lui A. oz Van, Cing-Mars (1826) în care autorul de-
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naturează intenţionat personajele istorice şi 
faptele, acordând celor dintâi intenţiuni sen- 
timentale şi filozofice pe cari nu le au avut, 
şi inventând situaţii patetice exagerate. Dacă 
iaptele şi personajele din acest roman sâni 
ialsiticate, în schimb însă moravurile timpului 
sânt respectate. Cam aceleaşi cusururi le are şi 
romanul istoric Charles LX (1829) de Menmte, 
dar este superior celui precedent în ce pri- 
vaşte stilul, care e concis şi elegant. 

Adevăratul roman istoric nu începe decât 
cu anul 1831, şi a nume cu magistrala operă - 
a iui Victor Hugo, cii Notre-Dame de Paris. | 
in acest roman, care are amploarea unei 

epopee, autorul reînviază, cu o putere ne-, 
asemuită, Parisul de alta data, Parisul social şi 
pitoresc din veacul al XV-lea. - Si 

Subiectul, care ilustrează acest cadru, e 
îoarte simplu. O ţigancă, Esmeralda, iubeşte - 
pe un căpitan irumos, dar este iubită de un 
popă al catedralei Notre-Dame din Paris,om  - 
pocit şi răutăcios. Văzându-se respins, acesta - 
se răsbună denunţând poliţiei -pe frumoasa. 
țigancă că vrăjitoare;: Ea este spânzurată, dar 
în momentul execuţiunii ticălosul este :a- 
runcat de pe turnul catedralei, de la o înăl- 

țime de 200 metri, jos pe pavaj, .de către 
paraclizierul Quasimodo. a 

Ceeace dă acestui roman un inieres deo- 
sebit, nu e atât acţiunea care îl însuflețeşte, 

câț epizoadele şi tablourile fermecătoare, de 

o varietate uimitoare, pe cari le găsim. în-:
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trînsul. Şi dacă personajele principale pa 
nu tocmai vii, în schimb cât de vii şi de 
sgomotoase sânt mulțimile, gtoatele populare 
pe cari autorul le pune în mişcare! Până şi 
lucrurile moarte, el se pricepe să le însuf- 
lețească. Aşa monumentala catedrală Notre.Da- 
me de Paris, în turul căreia se desfăşoară acţi- 

„unea, este zugrăvită în colori atât de puter- 
- nice încât ni se pare că acest colos de piatră 

trăieşte, vibrează, simte ca şi noi. Poetul & 
însufleţit-o în aşa grad, în cât pare că ade- 
vărata eroină a: romanului este ea, şi nu 

„Esmeralda. Apoi, Parisul din veacul XV-lea, 
cu uliţele-i murdare şi strâmte, cu înfăţişarea-i 
intunecoasă şi ciudată, este redat cu atâta. 

- exactitate şi cu atâta viaţă, încât ţi se pare 
„că trăeşti şi tu în mijlocul lui. | 

Insiârşit, ceea ce măreşte farmecul acestu: 
roman, şi-l face neperitor, este acel stil bo- 
gat şi colorat, sânt acele descrieri incompa- 
rabile, în care autorul excelează, 

Cât priveşte celalt roman istoric al iu: 
Victor Hugo, şi anume /2s Mistrables, care 
a fost scris în 1862, vom vorbi despre el la 
timpul său, când vom examina şi splendidut 
roman iftoric al lui Flaubert, Sa/armrb5, 
apărut în acelaş an. 

Sub pana lui Arexannnu “Dosmas fafă/, ro- 
manui istoric capătă o coloare populară. Cum 

„. îMSă poporului îi place mai mult ceeace îi 
mişcă decât ceeace este adevărat, adevăru! 
istoric va fi denaturat, Şi apoi, Dumas are
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2 calitate: îi place să . povestească. Un su- 
biect, în mâinile sale, se nuanţează şi se co- - 

lorează, fără cea mai mică greutate, 
- Cu o îndemânare uimitoare, dar şi cu o 
fidelitate puţin scrupuloasă, acest uriaş al 

condeiului ne a zgrăvit istoria Franţei din. 

veacul al XVI-lea pâna în veacul al XVIII lea. 

Ce folos însă! din citirea romaneior sale nu 

ne putem face o idee exactă de epocele pe 

cari le a studiat, căci dăm în ele peste atâtea 

neadevăruri, atâtea anacronisme, atâtea erori 

provenite din neştiință sau din grabă! Caci - 
Alexandru Damas scria muit, scria colosal, 

scria fără să recitească. măcar ceea ce a scris 
odată, Apoi mai scriau şi alţii pentru el, 
ţineri necunoscuţi cari îi vindeau munca lor 

pentru a putea trăi şi pe care Dumas o dădea 

drept a lui. Din fericire, numele acestor co- 

laboratori obscuri se cunosc astăzi, şi au 

fost aşezate pe conertele romanelor în dreptul 

numelui giorios al lui Dumas. - 
Acest scriitor fecund are totuş meritul de 

a fi creat tipuri pe cari vremea, care şierge 

tot ce e efamer, nu le a şters încă din a-. 
mintirea generaţiilor . actuale. Cine din noi, 

în anii copilăriei sau ai tinereței noastre, n'a 

citit cu nesaţiu faimoasele sale romane Cei 

trei Muşchetari (1844) şi Contele de Monte- 
Cristo (1845), pentru a nu cita decât pe cele 
mai populare? Cel dintâi e aproape o epo- 

pee. 'Cel d'a] doilea este istoria atotputerni- 
ciei banului, care înjoseşte şi murdăreşte totul
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în calea lui. Mulțumită acestui agent de co- 
rupțiune, nici o piedică serioasă nu rămâne 
neinlăturată de eroii săi. E Majestatea -Sa 
Banul, dinainte căruia cu toţii ne plecăm, şi 
care e autorul fericirilor şi nenorocirilor 
noastre. a „Ca şi eroii săi, Dumas a pătimit şi dânsul 

„de boala aurului. Scria fără încetare, îngră- 
mădind volume peste volume, şi lucra în 
acelaş timp la mai multe romane deodată, Le 
începea mai totdeauna fără nici un plan ho- 
tărit, şi le continua astiei până la infini, 
neştiind singur unde se va Opri. O asemenea 
muncă de iimprovizare fără ţel nu îngădue 
fireşte nici reflecţii, nici îndreptări. 

De aceea în primul rând, ce-i lipseşte lui 
Dumas, este stilul. lată pentru ce nici” unui 
din romanele sale, cari se ridica la sute de volume, nu va putea figura ca model în is- 
toria romanului francez. On /'a tu, on ne le 
relira plus, a zis foarte bine despre Dumas 
un critic. Intr'adevăr, cât de uitate sânt astazi 
acele romane pe cari publicul le aştepia cu 
nerăbdare teribilă! Poporul singur doar le. maj citeşte şi tinerele generaţii găsesc încă 

„în ele o ocupaţiune atrăgătoare în orele 
„libere. Dar aproâpe nici unul din aceste ro- 

mane, afară poate de cele două sus pomenite, 
„dintre cari unul mai face astăzi deliciile nume- 
roşilor cititori ai ziarelor populare, n'a  putui 
scăpa dela 'naufregiu, meritând să stea în- 
ir'o bibliotecă serioasă. Din atâtea normane:
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de hârtie înegrită, care odinioară a - starnit 
admiraţiunea . generală, nu mai rămâne astăzi 
decât dovada unei fecundităţi uimitoare şi a 
unui talent mare, iar din imensul succes de 
odinioară decât amintirea unei patimi de ci- 
tire care n'a avut poate seamin în lume. 

Nu mai vorbesc de celelalte încercări. fă- 
cute de alţii în direcţia romanului istoric, şi 
cari se găsesc dedesubtul celor analizate până 
acum. Ele pot fi comparate cel mult cu cele 
din veacul al XVil-lea. Ca şi acestora, le lipseşte 
coloarea locală, personajele. sânt slab schiţate, 
subiectele mediocru tratate. Asemenea opere 
pot cel mult distra un moment, viaţa lor însa 
e de scurtă durată. 
„De altminteri, romanul istoric, privit în 

întregul său, nu este un gen destinat să tră- 
iască.. Pe de oparte personajele descrise nu 
pot semăna cu personajele din istorie şi nu 
seamănă nici cu omui din zilele noastre: 
sânt mai curând nişte irăsuri de unire între 
unul şi celalt, De altă parte, romanul, prin 
însăşi firea sa, are nevoie, pentru a trai, de . 
ticțiune ca şi de real. Dacă romanul istoric 
sar mulțumi să reproducă istoria, aşa cum 
este ea, atunci ar înceta de a mai fi roman, 
rămânând operă istorică.. Adevărul înfrumu- 
seţat, mărit, ba chiar : „exagerat, e condiţia 
esențială a romanului. 

Prin urmare „roman istorie“ nu poate să 
existe în sensul “strâns al cuvântului, fiindcă 
soman şi istoric sânt do! termeni incompa- 

Cozst, ŞHiueanu, = Romaonat francez 3
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tibili, cari se ciocnesc în capete, tot aşa cum 
S'ar ciocni împerechiate fiind cuvintele „basm 
adevăral”. a o 

„22. Romanul psihologic. — Basre-SrexnuaL. 
„O altă formă nouă pe. care o îmbracă ro- 
manul, de la- 1830 înainte, am zis că este 
cea psihologică. Zic „formă noua“, pentru! - 

„că psihologia, adică studiul adânc al sutile- 
tului omenesc, al mecanismului său, şi analiza 
mninuțioasă a motivelor tainice: ale faptelor 
noastre, intră pentru întâia oară în mod de- 
finitiv în roman. - - 

E adevărat că Benjamin Constant, în ro- 
mănul său Adolphe făcuse psihologie, când 
şi-a disecat cu deamănuntul patima ce-l +odea, 
da: psihologia lui fusese superiiciala, nota 
predomnitoare a romanului său fiind, cum 

„am văzut, cea sentimentala şi subiectivă. De 
altfel, în toate romanele, studiate până acum, 
oricare va fi fost haina lor, găsim o analiză 
psihologică, dar în stare rudimentară. Căci e 
aproape cu neputinţă ca, într'un roman oare- 
care, autorul să nu ne. disece, mai. muit sau 
mai puţin adânc, motivele tainice ale mobi- 

_„ elor ce au condus pe eroii săi. Da astă dată 
însă psihologia devine un instrument prin- 
cipal. de investigaţiune, ba ajunge chiar să fie 
sufletul romanului, care îi iea şi. numele. 

„> - Cel mai strălucit reprezentant al romanului 
psihologic va îi Bays poieclii şi Srznouar. Ca - discipol. al filozofilor materialişti din: veacul
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al XVIII-lea, acest scriitor profesează princi- - . - 
piul că viaţa omului nu e dela început până 
la sfârşit, decât o lupta despesată pentru a 
atinge fericirea, şi că „pictura vieţei“ ne arată 
la ce mijloace recurge el pentru a o atinge. 

Metoda de care se serveşte e „analiza“, 
el descompune acţiunea personajelor în idei 
şi în 'sentimente, şi fie. care. stare suiletească 
e rezolvată în elementele ei întrun mod de- 
licat şi precis. Tăria şi plăcerea lui sânt în 
această disecare amănunţită a mobilelor fap- 
telor omeneşti. : i 

Pe el nu-l.interesează nimic din ce este 
în afară de preocuparea sa favorită, şi anume 
nici descrierea fizică, nici peizajele, - etc.; 
treaba lui e de „a observa suiletul omenesc”. 
Şi în această privinţă, el este neîntrecut. 

Ceea ce îl preocupă, mai cu seamă, este 
„adevărul, crudul adevăr“. Din această pri- 
cină el ura tot ce este afectat, fals. Pathosul 
din romanele .d-nei de Stas! îl enerva peste 
măsură, şi el privea romanul Corinne drept un 
capdoperă de prostie, drept -antipodul vede- . 
rilor sale. „Din o sută de cititori, cari au citit 
pe Corinne, zicea el, nu sânt patru cari s'o 
înţeleagă“. | 

- Dar Bayle nu dispreţuia numai aiectaţia în 
literatură. E! dispreţuia şi publicul, şi na 
căutat niciodată să-l atragă cu romane de 
acelea cari îi aprind imaginaţia. Pe semne că 
şi publicul îi răspundea cu aceeaş monedă, 
căci, dacă ar îi să credem ce ne spune un
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critic, bietul Stendhal, într'un interval de 11 
ani, na putut găsi pentru romanele sale de- 
cât 17 cititori!.„Voiu fi înțeles pe ia 1880! 
a zis el, şi niciodata profeție literară nu s'a 
adeverit mai bine. Aspru scârmănat de criticul 
„Sainte-Beuve, Stendhal a fost pe deplin reabi- 
litat de marele critic Taine, care s'a îndelet- 
nicit să-i studieze opera şi să-i aiate însem- 
nâtatea. 
_Intâiul roman psihologic al lui Stendhal e 
Rouge et Noir (1831). Autorul. zugrăvia în- 
tr'ânsul, societatea franceză de dinaintea Revo- 
luţiunii. Subiectul e un proces la Curtea cu 
juri. Din acest subiect vulgar Stendhal a 
putut, prin puterea talentului sau de analiză, 
să facă un studiu adânc de psihologie şi de 
filozofie istorică. Numai în 900 de . pagini, 
acest om extraordinar a reuşit să pătrunză 
motivele tainice ale faptelor. şi în adâncul 
sufletului acelei societăţi, şi să găsească efec- tele cari au dat: acestei societăţi fizionomia 
ei speciala.  -.  .. - SE | 

“Se ştie că Revoluţia stabilise egalitatea între „toţi Francezii, destiințând privilegiile şi pro- Porționând drepturile după merit. Din cea mai 
frageda copilărie li: se: insufla indivizilor acest frumos principiu al egalităţii, spunându-li sa” „Că talentul şi meritul! îi vor duce daparte. Ei bine, mulţi: din: cei -meritoşi şi-au pus speran- ele în promisiunile: acestui principiu. Când însă. la vârsta de:20. ani, plini de talent, se aruncă În societate, cu ambiția şi cu siguranţa
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ză vor ajunge departe, ei găsesc toate locu- . 
rile ocupate. Inrudirile, protecţiile, banul, in- 
triga au vârii mediocritaţi in toate funcţiile, 
Tot aşteptând, meritoşii noştrii ajung să cra- 
pe de toame: ei se văd siliţi“să urmeze filiera, 
să'şi mărginească poitele, să se istovească în 
funcţii mici pentru o leafă ridicolă, să se în- 
şosească, să se căciulească, pentru a smulge 
<u mari greutăţi şi după. o muncă istovitoare 
de zeci de ani, sau pentru a pierde definitiv, 
cu tot talentul şi umilirile lor, ceeace das. 
<ălii lor şi toată lumea i-au asigurat că li se 
cuvine în mod legitim. 

Da, societatea înşeală în mod ruşinos pe 
cei mai meritoşii fii ai săi. Ce-i drept, filo- 
zofii şi artiştii se resemnează, cufundaţi în 
visurile lor. Tot aşa şi firile cinstite, blânde 
Şi timide, cari se mulţumesc a duce o viaţă 
meschină şi plină de privaţiuni,— pe când nuli- 
tăţile patente înoată în slujbe grase,—şi a în- 
ainta încet, satisfacuţi de bucăţica ce Îi se 
aruncă, sau descurajaţi de atâtea stăruinţi umi- 
itoare şi obosiţi de atâtea opintiri zadarnice, 

Dar indivizii energiei, tari, cari însă n'au 
nici protâctori nici rude influente, ce se vor 
face? Se vor lăsa ei să fie învinşi? O, nu. 
“EI se vor desbrăca de sentimentele lor deli- 
cate, ca de o haină netrebuincioasă, precum 
şi de ideile de moralitate cu cari i-a încărcat 
educaţiunea, şi se vor arunca în grămadă cu 
privirea semeaţă, cu pumnii încleştaţi, şi, inso- 
ienţi şi brutali, îşi vor croi un drum. În a-
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ceastă luptă aprigă, bine inţeles, ei vor. îi:sau 
învingători sau învinşi. Intr'o asemenea stare 
sufletească, omul superior redevine de multe 
ori fiară. Dar există şi o Curte cu juraţi, și 

) omul superior, revoltat împotriva societaţii, 
1 sfârşeşte pe eşafod sau în ocnă. | 

> - Aceasta e şi soarta lui Julien, eroul roma- 
„nului Rouge ef Noir. | | 

Cum vedem, ceea ce-i place lui Stendial - 
mai mult de cât orice în om e „energia“..În - 
ochii lui: omul care a dovedit energia ma: 

„„. Ximă cea fost vreodată dat unui om s:0 aibă, - 
a fost Napoleon. De aceea l'a şi exaltat în. 
scrierile sale.- Aşa se explică de. ce mai toți 
eroii acestui scriitor sânt firi energice, înzes- 
trate cu o voinţă de fier, şi cari nu se dau 
în lături nici dinaintea crimei, Foarte puţini 
la număr sunt la dânsul, din potriva, natu- 
rile moi, slabe cari se lasă în voia împreju- 
rărilor. In general, energia constitue fondul 
şi sufletul romanelor sale. Şi numai sub în- 
râurirea “acestei idei puternice, a putut el 
descrie şi lămuri multe caractere individuale: 

„şi felurite stări sociale. | 
Cel dal doilea roman psihologic al lui 

Stendhal este /a Chartreuse de Parme, apărut 
„în 1839. In aceasta lucrare magistrală, autorul 
împinge analiza psihologică până la ultima 
limita, din care pricină puţini au răbdarea de 
a O urmări până la stârşit.. . - | 
__E un studiu adânc al sufletului şi al vieţei 
italiene, o zugrăvire artistică şi amănunţită a 

pa o
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italiei. după 1815, a ţărişoarelor din cari era 
"alcătuită pe atunci, cari prin intiigile; tirania 
şi patimile lor felurite ofereau un câmp bogat 
de ebservaţiune şi de analiză. : . 

Dacă exceptăm nuvelele: acestui scriitor, 
“aceste două romane sânt singurele cari ne 
au rămas dela Stendhal: Ele însă sânt suli- 
ciente, prin meritele lor, să ocupe un loc de: 
“trunte în literatura franceză. Intr'adevăr, Stend- 
hai este primul romancier care a introdus în 
roman studiul adânc al vieţei omenești, ana- 
liza minuțioasă a mobilelor sale lăuntrice, 
pictura obiectivă dar sinceră a sentimentelor 
ce ne conduc. Sub acest raport, zice criticul 
Taine, „Stendhal e cel mai mare psiholog al 
veacului al XIX-lea“. - o 

"3. Romanul de moravuri, —Hoysoai: pe Barzac 
“arc: Pe când Stendhal nu ne a lăsat decât pic- 

"tura a două-trei mediuri, a două-trei patimi, 
- procupându-se mâi'mult de analiza sufletească 

„a eroilor sai, Hoxons pe“ Bazzac, „acel maga- 
““zin de documente omeneşti“, cum îl numeşte 

- criticul Taine, ne zugtăveşte în vasta-i şi 
măreaţa-i operă tot patimile sufletului ome- 
nesc, îrisă pe o scară infinit de mare. Socie- 
tatea cu toate păturile din cari e alcătuită, am 
putea zice 'ominirea întreagă, se regăseşte în 

„romanele sale. Pe el nu-l interesează numai 
Omenii energici, pasiunile: eroice şi rare, ca 
ps Stendhal. Intenţia lui e de a studia viaţa
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în toate manifestările. ei, până şi în cele mat 
„simple şi mai ordinare. 

Cu modul acesta el ne descrie în romanele 
sale diversele clase ale societaţii: pe aristo- 
craţi, pe burghezi, pe poporul de jos, pe 
ţărani; apoi toate stările sociale: pe funcţio- 
sari, pe bancheri, pe amploiaţi, pe gazetari, 
pe artişti, pe autori, pe medici, pe militari, 
pe popi, pe magistrați; însfârşit, toate văr- 
stele: pe fecioara neprihănită, pe femeia mă- 
ritată, pe femeia de treizeci -de ani, pe fata 
îmbătrânită, pe holtei, pe bătrâni. Cu alte 

„cuvinte, o galerie nesfărşită de toate eşanti- 
loanele speţei omeneşti, | 

Dar nu numai atât. Pentru a insuileţi toate 
aceste specii de oameni, aşa cum ni le prezintă 
societatea, Balzac le a pus în luptă cu toate 
patimeie, nobile sau grosiere cari ne conduce 
în viaţă şi anume: cu egoismul, cu gelozia, 

„cu învidia, cu răutatea, cu duşmânia, cu ca- 
omnia, cu avariţia, cu iubirea curată, cu şar- 
latania, cu minciuna, cu conştiinţa care se 
vinde, cu expedientele mizeriei, cu talentut 
care se murdăreşte în întreprinderi infame, 
cu ingratiduinea - neagra, însfârşit cu toate 
diformităţile sufleteşti. - 

Legea principală, după care se conduce 
acest scriitor în descriera moravurilor, este le- gea mediului. Prin mediu fizic, tipul omenesc primitiv s'a diformat primind modificări din 
ce. în ce mai adânci, cari au dat naştere di- 
feritelor specii de oameni, cari sânt în natură ;
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prin mediul social, indivizii s'au deosebit în 
aşa grad unii de alţii, Incat între un militar, 

“un profesor, un medic, un avocat, un popă, 
un lucrător, deosebirea este aproape tot aşa 
de mare ca întreun lup, un bou, o vulpe, 
etc. Ei bine, zugrăvirea tuturor acesior specii 
diverse, iată ce l'a preocupat pe Balzac. La 
această înfluenţă, a mediului. asupra omului, 
el a mai adăogat încă şi îniluența ferzpera- 
mentului: omul se crede liber, dar se înşală; 
activitatea sa e curat mecanică; aşa fiind, el 
mare nici viţiuri, ci numai aptitudini şi polite. 

Mediul social şi temperamentul, sânt legile 
<ari conduc pe Balzac: sub aceste două puncte 
de vedere deosebite, el va studia adânc per- 
sonajele, explicându-ne cu deamănuntul me- 
diul: social în care au vieţuit, şi disecându-ne 
firea lor individuală, natura lor intimă, cu o 
bogăţie de amănunte extraordinare. Până şi 
lucrurile neînsufleţite capătă la dânsul o în- 
fățişare vle şi expresivă, căci nu trebue să 
uităm că lucrurile înconjurătoare iau de o- 
biceiu o fizionomie în raport cu  calită- 
ţile sau cusururile personale cari le stăpânesc. 
într'o locuinţă, în mobila din odăi, bună- 

pară, se oglindeşte de multe ori imaginea în- 

săş a suiletului stăpânuiui. Eibine, în direcţia 
aceasta, adică de a da viaţă obiectelor, Bal- 

zac excelează. Oare casa avarului Grandet, 
ca să nu iau decât un exemplu, cu toată 

: descrierea ei nestărşita, nu contribue a explică
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suiletul sgârcitului ei stapân şi a . ni-l. arătă 
în toata goliciunea sa? De 

Dar Balzac mai are încă şi. un alt merit. 
Ceeace îl preocupă mai mult în oameni și în 
lucruri, e partea rea/ă a lor.. Realul însă e 
de dou îeluri: e real.frumos şi real Vvulgai, .. 
Din aceste două realuri, romancierul va pre: 
feri pe.cel din urmă. lată pentru ce -el ne 
va descrie mai. ales . mediurile. burgheze. . 
şi provinciale, mediurile populare şi țărâneşii, 
cu un cuvânt tot ce societatea omenească 
oferă mai comun şi mai vulgar. Aşa se ex- 
plica de ce în romanele sale amorul, care e o 
pasiune nobilă, nu ocupă decât un loc se- 
cundar şi restrâns, şi de ce Balzac n'a izbutit 
să zugrăvească cu exactitate lumea aristocra- 
tică, lipsindu-i pentru aceasta fineţea şi tactu! 
necesar. Temperamentul sau se potrivea de 

“minune: cu imediurile vulgare ce descria, nu 
însă şi cu cele rafinate. De aceea nimeni, 
mai bine decât dânsul, nu va adânci patimile 
josnice cari conduc pe oameni şi rivalităţile 
care îi fac să se sfaşie unii pe alții, rivalități 
pricinuite în mare parte de „ban“, acest 
agent dizolvant al societăţii moderne, cari îi 
dă forma şi tonul. Toate aceste patimi vul= 
gare, în a căror zugrăvire Balzac excelează, 
el le găseşte dealminteri foarte naturale, căci 
„după ideea lui, nu există nici o. deosebire 
între oim şi fiară, între omenire şi animalitate, 
toate legile cari conduc pe cea. dințâiu, con „duc şi pe cea de a doua. |
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Tot această tendinţă de a nu se preocupa 
decât de partea urâtă din oameni. şi lucruri, îl 
va face să vază în ţăran numai cusururile 
acestuia, şi anume :egoismul şi bestialitatea, 

“au însă şi partea bună a lui, calităţile fru- 
“frumoase pe cari. -ni le va zugrăvi în: culori 

- admenitoare marea romancieră George Sand. 
Lăsând laoparte acest mic cusur, trebue 

să: recunoaştem că marele merit al lui Balzac 
stă tocmai în această. zugrăvire a realului. EI, 
cel dintăi, ne-a zugrăvit pe om aşa cum este, 

- ne-a arătat ce e viaţa, şi mai ales lupta pentru 
traiu, luptă aprigă şi grea, ne a descris patimele 
omeneşti analizăndu-le- cu deamânuntul şi 
arătând cauzele şi efectele lor. Fără a se opri 
numai la 2—3 patimi excepţionale, ca Sten- 
dhal, el s'a silit să studieze, fără însă a avea 
profunzimea de analiză a acestuia, toate pa- 
timile cari sbuciumă. pe. om. Cu alte cuvinte 
a făcut istoria omului, a sufletului omenese, 
„după cum Bulton făcuse pe aceea a animalelor. 

Vasta sa operă intituală la Comedie humaine, 
şi care cuprinde acea serie strălucita de Scene. - 

«din viața privală,; Scene din viaţa politică, 

- Scene din viața” pariziană, Scene din viața 

de provincie, Scene -din viața dela. ţară, 
“Scene din viața militară, precum şi. toma: 
nele sale filozofice, este, în această privinţă, 

un monument neperitor pentru istoria. socie: 

taţii franceze din acele vremuri, precum şi 
pentru istoria naturala-a omului din toate 

timpurile şi depe tot globul..
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“ŞI ceeace dă, mai ales, acestei opere mo- 
niimentale sensaţiunea realităţii, a vieţei, este 
legătura intimă pe care autorul a stabilit-o 
între personajele diverselur romane ; pe acelaşi 
indivizi îi repăsim în toate fazele carierei lor, 
asistăm rând pe rând la marirea şi la prăbu- 
şirea lor. | . | 

Să analizăm acum câteva romane din 
această operă monumentala. Printre romanele 
cele imai de seamă, ale lui Balzac, în primul 
rând, vine Pere Goriot şi Eugenie Orandet 
(1833). - 

In cel dintai avem ca erou principal pe 
tata Goriot, a cărui viață se rezumă în cele 
două fete ale sale. Pentru aceste fete cl a 
jertfit tot, averea sa şi pe sine însuş. In ochi; 
acestui bătrân, binele se mărgiheşte în ceeace 
face placere fetelor sale, iar răul în „Ceeace | 
le mahneşte pe cele. Părăsit, pe patul de 
moarte, de acelea pentru care se jerttise, el 
se stinge după o îngrozitoare agonie în cara 
nu încetase un minut dea le chema la căpă- 
tăiul său, şi moare. fericit cu numele fetelor 
sale pe buze. E, în fond, povestea regelui 
Lear, veşnica poveste a ingratidunii copiilor 
iață de părinţii lor. Dar cât de minunat s 
descris-o Balzac şi cât de adânc a disecat e! 
cele două patiiti: iubirea de tata şi ingrati- 
tudinea fiească! Cea diniâi, mai ales, e redata 
atât de viu în persoana lui Goriot; că aproape încetează de a fi patima lui pentru a deveni - 
una generală, patima tuturor indivizilor de
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__ categoria lul Goriot, cari se jertfesc în viaţă 
pentru fericirea copiilor lor, fără a. se gândi 
la consecinţe. : De 

Tot aşa şi cu bătrânul Grandet din Euge- 
nie. Grandet. Grandet are şi el o, patimă, o 
patimă violentă, însă nu pentiu fiică-sa, Euge- 
mia, — cea mai curată fecioară din romanul 
trancez — ci pentru aur, pentru avariţie. Patimă 
sâlbatecă, condamnată de legile: naturei, dar: 
din nenorocire respecfată de legile omeneşti. 
Dinaintea acestei patimi, orice sentiment uman 

dispare. Grandet are. un frate care, din. pricina 
unui faliment, se omoară, deşi putea fi scăpat. 

Pe băiatul acestuia Grandet îl lasă să plece 
în lumea depărtată, numai pentru a'şi evita 
o sarcină costisitoare. Prin avariţia-i cumplită, 
el pricinueşte moartea soţiei sale, una din 
cele mai sfinte, figuri de soţie şi de mamă. 
lar pe propria sa. îiică o sileşte.să renunţe 
în favoarea lui la moştenirea ce-i rămăsese 
ce la mamă sa; şi, în momentul când ea iscă- 
îeşte actul de renunțare, bucuria bătrânului 
avar e aşa de mare, încâtil înneacă respiraţia, 
păleşte apoi, îşi îmbrăţişează cu ardoare fata 
la piept, strigându-i: „Bravo, fata mea, tu 
îmi redai viață. Aşa trebue să se facă aface- 
ile, fii binecuvântată! Tu eşti o fată carei 

iubeşti cu. adevărat tăticu“. Ajuns înfirm, el 
stă ore întregi nemișcat, privindu-şi comorile 
cu ochii pierduţi şi într'un extaz mut. Insfârşit 

Grandei e pe moarte: în minutul suprem, 

când preotul îi întinde . crucifixul de aur, el
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face o: ultimă opintire pentru a-l apuca, şi 
moare... fără a'şi fi imbrăţişat fata. - 

Sânt două scene mai ales, în acest roman, 
de un realism atât de puternic şi de un efect 
atât de mişcător, că ţie cu neputinţă săi 
opreşti lăcrimile la citirea lor. Şi anume, scena 

„ când bătrânul Grandet vrea să spargă ca- 
pacul cufaraşului de aur pe care Eugenia îl 

_ Primise în pastrare dela -vărul ei care ple- 
„case, şi scena când avarul atlă că Eugenia 
nu mai are colecţia de piese de aur, pe cari 
i-le oferea de ziua ei, şi pe cari ea le dăduse 
vărului ei. _ | Sa 

Cum vedem, patima lui Grandet pentru 
aur-e aşa de mare, aşa de puternică, încât 
ca înnăbuşeşte în inima lui orice alt sentiment 
omenesc. Niciodată această patimă funestă şi 

.. distrugătoare n'a fost zugrăvită în colori mai 
triste şi mai fireşti totdeodată. Pe erou, autorul 
ni-l prezintă totuş nici ca monstru, nici ca 
o fiară. E un om paşnic, care'şi vede de a.- 
facerile sale, care duce o viaţa liniştită, dar- 

„în care O singură patimă s'a desvoltat anihi- 
iând toate celeialte sentimente, patima de aur. 
Câţi avari de asemenea natură, liniştiţi, dar 
cari seamănă desperarea şi jalea în jurul lor 
Şi Chiar în familia lor, nu întâlnim în viaţa 
noastră, fără să bănuim în ei patima. funestă 
de cari sânt stăpâniţi ? 

Ce deosebire între acest avar al lui Balzac, 
şi ceilalţi doi avari zugrăviți cu atâta măes- 
trie de Moliere şi de Dickens! Cine nu'şi
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aduce aminte de avarul-Harpagon, care e pe 
cale de a'şi nenoroci familia tot din pricina " 
patimei sale de aur? sau încă de teribilui 
avar Scrooge al lui Dickens, a: cărui inimă e. 
'impietrită la orice sentiment omenesc ?. Noroc 
că desnodământul ambelor opere e comic şi . 

ideal: la una manifestându-se prin o înţele- 
gere bănească ex-machina, iar la cealaltă sub . 
formă de vis. Acest desnodământ făurit de 
autori contribue a ni-i face simpatici cu toată 

grozăvia patimei cari îi stăpâneşte. Altminteri, . 

sfârşitul acelor opere ar fi fost tot atât de trist 

ca şi sfârşitul romanului Eugenie Grandet. 
Printre celelalte romane de căpetenie ale 

lui Balzac mai citez -iaimosul roman îilozofic 

Peau de Chagrin (1332), care tratează despre 
vanitatea fericirilor omeneşti ; Je Cousin Pons 

(1847), - care pune sinceritatea şi dragostea 
curată faţă în faţă cu ura şi cu răutatea ome- 
nească ; Cousine Bette (1847), în care vedem 
până. unde poate: merge invidia şi calomnia 

într'o femee, care din simplă ţărancă devine 

cu încetul un monstru de perversitate; e 

Lis dans la Vallce, povestirea duioasă a îe- . 
meiei în vârstă care, deşi iubeşte pe un 
tânar de 29 de ani şi este iubită de dân- 
sul, are curajul să-i reziste; Ursule Mirouet, 

nevinovăția. față în aţă cu infamia şi tică- 

loşia omenească; Je Medecin de campagne 

(1833), devotamentul medicului de plasă şi su- 

ferinţele: ce îndură ; la Recherche de L' Absolu 

(1834), povestea unui savant care îşi ruinează
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familia cu invențiile sale neizbutita ; /a Ferme 
de 59 ans, o pictură a epocei celei mai czi- 
tice pentre femeie, ete. O - _ 
Mulțumită faptului că Balzac a reprodus 

realitatea vieţei în romanele sale, realiştii îi 
reclamă ca pe un părinte al lor. Dar, la dreptul 
vorbind, realismul acelui scriitor nu e tocmai 
imaginea fidelă a realului. Sa luăm un ex- 
emplu. Am văzut -cum patima tatei Goriot e 
redată atât de puternic, încât aproapa înce- 
tează de 'a fi patima lui Goriot, devenind o 
patimă generală, caracteristică tuturor indivi- 
zilor de teapa acestui bătrân. Tot aşa şi pa- 
tima lui Grandet, care e atât de puternica, 
încât ea capătă un ce general, devenind ca- 
racteristica unui întreg grup social. Or, deve- 
nind tipuri, personajele nu mai pot îi reale, 
căci nimic nu e cu adevărat rea! decât 'ndi- 
vidul. A zugrăvi asemenea personaje cu totul 
absorbite de o puternică şi unică patimaă, este 
a se expune unei realităţi ideale. 

Dar acesta nu este singurul cusur de care 
suferă realismul lui Balzac. Se ştie că acest 
genial scriitor era înzestrat cu o puternică vi- 
ziune şi cu o imaginaţie din cele mai fecunde. 
Ei bine, uneori sub înrâurirea lor personajele 
pare că se maresc, fapte!e şi lucrurile devin 
extraordinare. Aşa în romanul Cesâr Birot- leau, eroul care în partea întâia a cărții tre- cea de nătărău şi ambițios, în partea a doua 
devine un fel de „Crist« ; iar verişoara Bette, din Cousine Bette, care fusese simplă şi in-
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ofensivă la început, se transtormă ia urmă 

întrun monsiru de răutate şi de perfidie. De 

altminteri până şi în romanele cele mai rea- 

iiste izbucneşte câte o lovitură de teatru ne- . 

aşteptată, o întâmplare ciudată care ne mută 

din lumea reala în plină ficţiune: aşa, bună- 

oară, în la Femme de frente ans, care sfâr- 

şeşie cu scene de melodramă. Se poate ca 

asemenea lucruri să se întâmple în viaţă, dar 

se întâmplă rar. Si 

Tot sub înrâurirea imaginaţiunii sale bo- 

gate, Balzac a creat personaje închipuite, a 

căror modele nu existau în viaţa reală. ŞI 

3ucru curios, aceşti copii ai imaginaţiunii sale 

deveniră ei însişi modele pentru mulţi tineri 

si multe femei. Cu modul aceasta unele teorii 

şi principii ale autorului trecură în ideile ge- 

merale şi el putu să se mândrească că a creat 

o lume după sau din închipuirea sa. 
Ei bine, pentru toate aceste motive Balzac 

e mai mult idealist. Aproape jumătate din 

. opera sa e de esenţă imaginară. Şi nu e de 

mirat, când ne gândim la iuţeala cu care 

omul acesta îşi compunea romanele sale. Aşa 

pe je Medecin de campagie, Va scris în 72 

de ore de muncă neîntreruptă, iar pe Cesar 

Birotteau în 25 de zile fără a dormi în pat 

o singură noapte în tot acel interval de timp. 

Dacă nu ţinem seamă de aceste motive, 

cât şi de stilul său care e pe alocurea greoi, 

încălcit şi vulgar, opera lui Balzac rămâne 

totuş realistă, prin iilozofia ei ştiinţifică, prin 

Const, Şiineanu, = Romanul fraaceze 13
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descrierea exactă a vieţei, prin pictura . pu- 
ternică a patimilor omeneşti şi prin repro- 
ducerea fidelă a moravurilor timpului. Sub 
acest raport, ea este manifestaţia cea mai 
înaltă şi cea mai desăvârşită a romanului de 
moravuri şi de caractere, iar autorul ei poate 
fi cu drept cuvânt considerat ca părinte a! 
romanului modern. 

4. Romanul idealist. — Am văzut că Balzac 
făcuse din roman o oglindă a moravurilor 

_societăţii, alegând. insă de preferință partea 
lor tristă - şi vulgară, şi anume instinctele şi 
patimile josnice. Un alt scriitor, cu o ime- 
ginaţie şi mai vie, contimporan cu dânsul, va căuta să zugrăvească aceeaş: societate, dar 

“în tot ce avea mai frumos, mai nobil, mai: 
înălţător. Căci, slavă Domnului, în afară de patimi josnice şi de calcule mârşave, există şi seritimente curate, cinstite, pasiuni nobile, „ aspiraţiuni catre bine, catre ideal. Romanci- erul -care avea să le descrie, a fost d-na: Geonce Saxo,  - | 

Intr'adevăr, plutind deasupra realităţii, d.na „Sand a ales numai părțile îrumoase ale su- iletului omenesc, silindu-se a întroduce pe cititor întro lume mai dezinteresată, mai curată şi a-i desvălui sentimente ce nu prea se întâlnesc în trista şi aspra realitate a vietei de toate zilele. De aci şi deosebirea între ea _şi Balzac, deosebire pe care acesta din urină a rezumat-o ast-fel: „D-ta arăţi pe om, îi



_ ROMAASUL FRANCEZ 147 

e _ 

scria el, aşa cum ar trebui să îie, eu îl arăt 

aşa cum este. Pe mine mă interesează mai 

mult fiinţele vulgare. Eu idealizez urăciunea, 

prostia, d-ta idealizezi irumosul, aşa cum se Cu- 

vine unei femei să faca“. | 

Nenorocirea însă este că, pe când lucru- 
rile urâte şi vulgare - chiar idealizate par a- 

proape adevărate, frumosul şi binele, de în- 

dată ce depăşesc limita firească, inspiră ne- 

încredere. Aceasia se va întâmpla şi d-nei 

Sand, cu toate că personajele şi situaţiunile 

din romanele sale sunt luate din viaţa reală, 

slăbiciunea ce are de a înirumuseţa, de a 

exagera în - bine tot ce-i trece prin “pană, O- 

va face să piarză'din vedere realitatea vie. 

lată de ce mai toate personajele sale nu sânt 

fiinţe în carne şi în oase, ci firi excepţionale, 

creaturi ale închipuirii sale. Ele sunt mai pre- 

sus de nivelul obişnuit, fiind. prea înfrumu- 

sațate, prea idealizate. 
Distingem 4 perioade deosebite în activi- 

tatea literară a acestei fecunde romanciere. 

In cea dintâi, sub înrâurirea ideilor de ega- 

litate din secolul al XVIil-lea, d-na Sand îşi 

propune să lupte pentru drepturile cuvenite 

sexului său, apărându-l împotriva interesului 

şi egoismului bărbaţilor, şi împotriva socie- 

tăţii care, prin legile sale, asupreşte femeea 

înjosindu-i demnitatea. Ea va căuta să do- 

boare toate aceste legi „neomeneşti“, pe care 

le crede nedemne de civilizaţiune. Şi anume - 

mai întâiu, se va. ridica împotriva căsătoriei,
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care face din femee o roabă a bărbatului, şi 
va predica dreptul pentru femee de a iubi 
pe cine vrea şi ori de câte ori îi cere inima, 

„Această teză. primejdioasă d-na Sand o va 
_desvolta în câteva din romanele sale | cele 
mal înflăcărate. Dealminteri, ea insăş trecuse 
printr'o criză dureroasă: se căsatorise şi fu. sese nenorocită în căsătorie; îşi părăsise că- 
zainul conjugal, şi. căutase aiurea, în libera 

„ manifestare a instinctelor sale, fericirea pe care n'0 găsise în căsnicie. 
Cu inima clocotinda de mânie, de indig- 

nare, şi cu o elocinţă înfocată, ea ne.va des= scrie în pagini de o splendoare neasemuită, 
revoltele ei împotriva căsătoriei. 

Inceputul îl făcu cu /rdiana (1832). 
Eroina acestui roman este o creolă cu inima 

„Clocotindă. de patimi, măritată după un om serios, colonel în retragere, care în egoismul 
ui nu poăte aprecia natura delicată a femeie: sale. Atunci apare la timp salvatorul în per- soana unui tânăr don Juan, a căruia unică Ocupaţie sânt aventurile amoroase. El nu o iubeşte pe Indiana, dar vrea s'o posadă.: Până una alta, pentru a nu pierde vremea, căci vremea pentru un don Juan e prețioasă, el necinsteşte pe camerista Indianei, care. se si- aucide când află că n'a fost decât o distracţie „pentru don Juianiil nostru. Această întâmplare e departe de a cuminţi pe Indiana. Inima fe- mieiei' îşi are judetata ei: Pârticulătă. “Ea 'ş: părăseşte bărbatul şi fuge la iubitul ei, da
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acesta o respinge, de oarece nu înțelege 

să-şi iea belea pe cap. - 
in Valentine (1832), scris într'o limbă în- 

flăcărată, găsim aceeaş teză. Şi anume o că. -. - 

sătoria nenorocită pe care au impus-o „con- 

venienţele nelegiuite ale societăţei“ şi care 

atrage după sine cele mai. mari nenorociri. 

Asistăm la deşteptarea violentă a firii şi a 
inimei, la triumiul instinctelor şi al ispitei 

asupra raţiunei şi a voinţei, cu un cuvânt la 

" nonorocirea şi distrugerea unei căsnicii, unei 

familii. 
De ia atacarea căsătoriei şi până la glorifi- 

carea adulteriului nu era decât un pas. Acest 

pas fu redepe trecut de d-na Sand. Aşa ro- 

anul Jacques (1834) nu e de cât un panegi- 

ric al adulteriului, dreptul sfânt pentru femeia 

măritată de a'şi înşela bărbatui de îndată te . 

iubeşte pe un altui, sub cuvânt că _mariaju: 

este o instituţie nedreaptă şi imorală. Jacques, 

un tânăr blazat, iea în căsătorie pe o fata 

de-16 ani. Aceasta se amorezează de un tâ- 

Bir Octave, băiat de petreceri, nu posac ca 

Jacques. Drept orice răzbunare, ce credeţi că 

face soțul ultragiat ? Ucide pe amant? Onu? 

"din potrivă, îi cheamă pe cei doi îindrăgos- 

iți, îi uneşte, dându-le “binecuvântarea, şi 

apoi... se sinucide, Nu „procedase tot astiet 

_— minus sinuciderea, — Alired de Musset 

când a părăsit-o pe d-na Sand la Veneţia în 

tovărăşia doctorului Pagello? - i - 

Nicăiri însă ura d-nei Sand înpotriva câ-
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ssătoriei nu se manifestă mai cu putere ca în 
“romanul Lelia (1834). Acest roman incoerent 
şi absurd, dar splendid prin limbajul său în- 
flăcărat, este glorificarea: amorului în braţele 
prostituţiei şi ale orgiei. Eroina nu mai este 
nici soţie, nici amantă, este bacantă fara ru- 

- “şine, este femeia-bărbat czută pe "ultima 
treaptă a scării sociale. Autoarea nu putea 

„merge mai departe în revendicările şi teoriile 
“sale, - o ă a 

“Toate aceste romane  diri prima epocă a 
activităţii d-nei Sand sânt opere incendiare, 

„în care clocoteşte „sensibilitatea“ svăpâiată 
a autoarei. Ele sânt o protestare împotriva a. 

„tot ce stânjeneşte libera manifestare a instinc- 
„telor, a poftelor inimei, ele sânt o exaltare -a amorului brutal, i 
„:. Pentru d-na Sand, amorul este principiul 
„Suveran care stăpâneşte lumea, este mobilul „de căpetenie care conduce viața noastră, este “unicul scop al vieţei. Dar veţi întreba, poate, de unde această importanță a amorului? „ Pentru a vă răspunde, permiteţi-mi să vă în- 
troduc câteva minute în metafizica amoroasă a d-nei Sand. A iubi şi a fi iubit, după «dânsa, constitue tot farmecul vieţei. Inainte „de a fi iubit-n'ai trăit, iar când nu mai iu- "“beşti saa nu mai eşti iubit, de abia dacă mai „ai dreptul să mai trăeşti. Prin urmate toată activitatea noastră, toate ambițiile noastre, “toată puterea energiei de care dispunem, nu trebue să tinză în lumea aceasta „decât la o
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dragoste: de meritat sau la o inimă de cucerit, 

întocmai: ca în- poveştile noastre, unde Făt-. - 

frumos cutreeră ţări şi mări, colinda o lume 

întreagă, îşi pune de zeci de ori viaţa în - 

primejdie, întru căutarea alesei inimei sale. . 

“Tot aşa şi cu eroii d-nei Sand: dacă cumva . 

societatea sau întâmplările vieţei au - săpat: 

vre-o prăpastie între doi îndrăgostiţi, ei des- - 

tăşură o putere extraordinară, se fac. luntre 

şi punte, ca s'o poată trece, lar când nu 

există nici o prăpastie de trecut, atunci ei stau 

cu mâinile în sân, şi... iubesc. Bunăoară în 
romanul Jacques, lui' Octave nici prin gând 

nu-i trece că mai sânt şi alte ocupaţii sau 

îndatoriri în viaţă. A iubit-o pe Sylvia; când 

n'o mai iubeşte pe aceasta, începe să iubească: 

pe Fernanda, cumnata acesteia. Altă ocupaţie 

sau altă- datorie el nu cunoaşte. Rolul lui în 

lumea aceasta e de a iubi. Un alt exemplu - 

în romanul Valentine, lui Benedict nici prin: 

gând nu-i trece că inteligenţa şi braţele i-ar 

puteă servi la altceva. Din ziua în care a în- 

tâlnit-o pe Valentina, activitatea lui ca om a 

încetat. El a renunţat la orice muncă, la vi- 

itorul său, ca şi când viaţa mar mai avea - 
alte obligaţii. El nu trăeşte decât din amor: 

şi pentru amor, în imobilitatea unui extaz- 

oriental, turburat numai din când în când de 
accese de furie şi de. disperate. a 

De obiceiu, un amor sau două ajung unui 

om toată viaţa. Aşa a crezut-o şi d-na Sand 

1a început. „Je /'ai cru aussi pendant long--
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Zemps, ziceă ea; mais je sais d preserit que 
c'est tout le contraire. C'est un feu qui tend toujours ă monteret ă S'Epurer. C'est peut. 
tre l'oeuure terrible, magnifigue et coura- Beuse de toute une vie. C'est uhe couronne depines qui fleurit et se couure - je roses quand les cheveux commencent ă anchir.* 

Dar dacă mobilul vieții este amorul, este firesc ca viaţa să înceteze din momentul ce nu mai poţi iubi, sau nu mai eşii iubit. In- tr'adevăr, eroii d-hei Sand vor şti să-şi ridice viața când amorul îi va părăsi. Valentine, bunăoară, va muri de durere că a pierdut pe Benedict. Jacques, trădat de soţia sa, ne- mai având peniru ce trăi, îşi caută o: moarte sigură pe ghețarii munţilor. Cine nu iubeşte Sau nu mai poate iubi, nu mai are ce căuta în lumea aceasta. Aşa 0 cere metafizica amo- voasă a d-nei Sand. | - Şi acum, ştiţi pentru ce d-na Sand face din amor unicul mobil al vieţii? Fiind-că, zice ea, amorul este de esență divină. Pro- videnţa a f4cut pe om pentru a iubi, ea îi “conduce paşii în drumul iubirii. Chiar atunci “când încetăm de a iub! o persoană pentru a iubi pe alta, nu facem decât să ne supunem voinţei Providenţei. Amorul e prin urmare siânt, fiindcă vine dela D-zeu. A cedă amo- rului este a comite o faptă plăcută lui D-zeu; a se împotrivi amorului, e a comite 0 nelegiuire; a-l condamnă în alţii e o intamie. Aşă bunăoară, în romanul Horace, iată cum consolează Mar- 
A
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tha pe Eugenia, care e amărâtă că a pierdut în- 
tr'un moment de rătăcire tot ce o fată are mai 
scump : „Pourquoi donc ce!te douleur ? Est- 
ce du regret pour le pass? est-ceila crainte 
de [avenir? Tu as dispose de toi, lu etais 
libre, personne n'a le droit de t'hurmilier.“ 
Până şi aceia, cari ar avea oarecare drept 
de a se. plânge, bunăoară bărbaţii înşelaţi şi 
părăsiți, ei sânt cei dintâi, dacă au inimă no- 
bila, cari dau binecuvântarea lor perechei a- 
dultere: „We maudis pas ces deux amants,. 
scrie Jacques bărbatul înşelat surorei sale Syi- 
via, ils ne sont pas coupables, ils s'aiment.. 
[ n'y a pas decrime lă oh il y a de la- 
EOUr sincere“. 

Mă opresc aci cu metafizica amoroasă a 
d-nei Sand. De altminteri, ea nu este tocmai 
nouă, e de mult cunoscută, de sigur că aţi: 
ghicit-o şi D-voastră. E aceea a don Juani- 
lor. Un don Juan care se respectă nu poate: 
avea alte principii „decât acestea. Şi pentru: 
el amorul e unica preocupare a vieţei, stri- 

carea căsniciilor o datorie, adulterjul un punct 
de onoare. Niciodată poate scriitoare ma: 

împins mai departe inconştientul. în materie: 

de sensibilitate. Până şi d-na de Stati, ne a- 

ducem aminte, se oprise la timp. In modes- 

ia ei, ea sa mulţumit să arate cât de dure- 

roasă e situaţia femeiei superioare “în socie- 

tate, de îndată ce aspiră la viaţa indeperi-- 

dentă şi la libertatea faptelor sale. Romanele: 
sale sunt ţipătul de revoltă al femeiei  „inte--
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lectuale* care nu poate năzui la consideraţia „şi stima societăţii: din momentul ce tinde a 
„se emancipa de sub legile şi datoriile ce in- 
cumbă sexului său... 

- D-na Sand însă, cu imaginaţia-i aprinsă, nu numai că a întrecut-o dar a depăşit orice “ limită permisă. Cu un dispreţ suveran faţă de legile eterne cari conduce Omenirea, ea a atacat, în romanele din prima perioadă a ac- “tivităţii sale căsătoria sub cuvânt-că această instituţiune, care “există de mii de ani, cons- „titue o robie pentru femeie, a poetizat adul- 
„. teriul, pe care îl decretează ca o lege mo- „Xală, 'ca O necesitate sfântă; a facut din a- mor unica: preociipăre şi datorie a vieţei. Nicăeri ca la această scriitoare nu apare mai “brutală supremaţia pornirilor inimei; este în- „- ? toarcerea la starea primitivă a lumei, cân ” instinctele brutale se. desfăşurau în libertate; "este negaţiunea a tot ce e nobil în:om, este ” * triumful inconştientului în sensibilitate asuprâ "raţiunii şi a voinţei | 

“In a doua perioadă, d-na Sand se cumin- teşte. Cu timpul şi cu vârsta ea se convinge „că fericirea omenirii nu se rezumă numai ÎN "emanciparea desăvârşită a femeei şi în libera „ deslănţuire a instinctelo: ei sensuale; „- “Intre 1840 şi 1848, societatea franceza tre” cea printr'o criză teribilă, care ameninţa s0 Sgudue până în temelii. Erau socialiştii cari prevesteau o primenire inevitabilă a societăţii. 
„ Mizeria, munca. şi asuprirea aveau 'să fie în-
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lăturate, pentru a face loc fericirii, egalităţii 

şi înfrăţirii claselor, Partizanii lui Saint Simon 
şi ai lui Fourrier ridicaseră steagul revoltei. 

Martâră a acestei mişcari socialiste, d-na 

Sand, cu inima-i largă şi entuziastă, va im- 
braţişa teoriile ce se propovâduiau, şi se va 

da lor trup şi suflet fără măcar a le pricepe. 

In acest scop ea inaugurează romanul social 

şi umanitar, în care îşi propune a zugrâvi 

vârsta de aur întrevăzută în visurile sale, in 

care nu va domni decât egalitatea desavâr- 

şită pentru toţi întemeiată pe contopirea cla- 

selor. Fireşte că aceasta contopire a diteri- 

telor clase se face, în romanele d-nei Sand, 

prin „amor“. Bunaoara, un lucrător sau un 

țăran, tânăr şi frumos, se îndrăgosteşte deo 

domnişoară de neam mare şi bogată: ei bine, 

ei se căsatoresc, şi iată clasele contopite. 

Teoria aceasta aşa de simplista pe care 

d-na Sand a desvoltat-o în romanele sale din 

a doua perioadă, se întemeiază pe faptul că 

amorul, fiind de esenţă divină, oamenii sânt 

deopotrivă în ochii lul. Societatea singură 

e devină dacă omenirea e împarțită în clase 

şi caste Cum toţi oamenii sânt egali Inaintea 

lui Dumnezeu în amor, trebue să île egali- 

tate şi 'n condițiile sociale. In baza acestei 

egaltaţi, în romanele socialiste ale d-nei Sand, 

fele din popor ajung dupa o serie de trans- 

formări, la cele mai înalte trepte sociale ; ti- 

neri democrați refuză mâna fetelor mllionare, 

fiindcă bogăţia e potrivnică principiilor lor;
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fete aristocrate, de altă parte, îşi caută idealul 
printre ţărani şi meseriaşi, dornice de a ri- «dica pe îraţii lor înjosiţi şi de a-i aşeza la 
locurile ce merita; fete lucrătoare catadicsesc, mă rog, să devie soţii de conți şi de mar- 'chizi. Cu asemenea împerecheri hibride și ridicole — nu fusese ea însăş fructul unei a- semenea perechi, uvrieră şi baron, care nu s'a putut înţelege niciodată ?— d-na Sand era convinsă că se va ajunge la contopirea cia: elor. Tipul acestui soi de romane socialiste a îost Consuelo (1842). . . - 

Tot aşa de naive ca şi aceste teorii de contopire vor fi şi soluţiile ce va da cu pri- vire la celelalte revendicari socialiste. Con- secinţele fatale de mai târziu, cari erau să arunce Franţa în anarhie, i-au dovedit cât de tare se înşelase, crezând ca se pot rezolvi chestii atât de importante prin câteva teorii incoerente şi copilăroase. Citind astăzi aceste teorii socialiste ale d.nei Sand, înecate în va- turi de declamaţii seci, cât şi cele asupra divinității şi iresponsabilităţii amorului, precum Şi atacurile ei înflăcărate împotriva căsătoriei, ni se pare că asistăm la desmormântarea unor doctrine antidiluviene. 
Noroc că ea a ştiut să le îmbrace într'an stil admirabil şi să le învioreze cu un pu: ternic sentiment umanitar, două circumstanţe uşurătoare pentru ea în ochil porterităţii. Amărită de drumul greşit pe care apucasa în direcţia socialismului, şi de. avântal pri-
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mejdios ce luase teoriile sale copilăroase, 
d-na Sand se retrage la ţară, in proprietatea 
sa de la Nohant, pentru a-şi găsi acolo îi- . 
niştea trebuincioasă sufletului său. 

Şi atunci începe a treia perioadă în acti- 
vitatea d-nei Sand. Amorul, care este suiletui 
romanelor sale, iea de astă dată o fază nouă: 
din universal cum fusese în romanele socia- 
liste, el se restrânge la o părticică a nea- 
mului omenesc, şi anume asupra ţăranilor şi 
asupra naturei de la ţară. Ea inaugureaza 
astiel romanul sentimental cu nuanţă câmpe- 
mească. Crescută la ţară şi în mijlocul ţăra- 
ilor, nimeni nu putea descrie mai bine că 
dânsa pe ţărani, tradiţiile, prejudecăţiie şi mo- 
ravurile lor, nici reda cu mai mult farmec 
peizâjele minunate ale. naturei de ia ţară. 
Am văzut că şi Balzac zugrăvise pe ţărani, . 
dar el nu nea arătat decât partea ior urâtă, 
înfățişându-i ca egoişti, lacomi, şireţi, vrăj- - 
maşi ai societăţii moderne şi a principiilor 
pe cari ea este intemeiata, ca doritori. de a 

„se întoarce la iobăgie, şi pervertiţi prin cul- 
tura silită ce li se dă. George Sand, din po- 
trivă, ni-i arată în partea lor bună şi frumoasă, 
cam idealizaţi ce-i drept, dar fireşti şi ase- 
mănători. | 
In ochii ei, arta are o menire mai. înaită 

decât aceea de a reproduce trista realitate ; 
ea trebue. să aiba şi pe aceea de a insufla 
mângâiere şi curaj. Infiorătoarelor tablouri 
ale pictorului Holbein, care ne înfăţişează pe
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plugar îmbătrânit, istovit de puteri, sdrențuros 
şi mânând nişte cai jigăriţi pe un pamânt : 

_ gloduros şi potrivnic, d-na Sand opune nişte 
țărani de sărbătoare,: fericiţi, veseli, în mij- 
locul unei naturi încântătoare, care revarsă 
poezie şi farmec peste fiinţele ce înconjoară. | 
La dânsa, plugul nu mai este mânat de un 
schelet oribil, ca în tablourile lui Holbein, 
ci de un înger radios care seamână în bel- 

- şug peste holde, grâul binecuvântat. 
„Cari ţărani or fi mai adevăraţi: ai lui Bal- 

zac, ai lui Holbein, sau ai d-nei Sand? Pă- 
rerile 'în această privință nu prea sânt de. 
acord. In fond, ţăranul e un amestec de bup 
şi de rău, de frumos şi de urât, întocmai ca 
şi noi, şi el este, ca şi noi, rezultatul împre- 
jurărilor, al -mediului în care traeşte şi al pro- 
piului său temperament. Ori cum ar fi ei, 
puţin importă. Destul că autoarea a ştiut să 
verse atâta farmec asupra acestor oameni co- 
muni, atâta poezie asupra naturei pe careo 
zugrăveşte, încât romaneie sale câmpeneşti 
vor tămânea în literatura franceză ca nişte 
tablouri delicioase ale vieţei de la ţară. Ceea - 

- ce măreşte încă şi mai mult farmecul lor, 
este acel' amor țărănesc, curat şi puternic dar - 
totuş atât de naiv în simplicitatea sa, pe care 
autoarea ni-l zugrăveşte. Pentru toate aceste 
calităţi, cele trei romane câmpeneșşti ale d nei 
Sand, şi anume /a Mare au Diable (1846), 
Francois le. Champi (1846), Ja Petite Fa-
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detle (1848), etc. sânt şi vor rămânea nişte 
capodeopere inimitabile. e ] 

In a patra: şi ultima perioadă a activităţii 
sale, cumințită de experienţă, autoarea nu ne 
va mai da decât opere morale, destinate a. 
potoli patimile, a purifica inimile, a exalta 
dragostea în căsătorie şi fericirea prin dragostea 
curată. Cele mai bune romane ale sale în 
„această nouă direcţie, scrise după 1850, sunt: 
Jean de la Roche, le Marquis de Viilemer, 
Mademoiselle de la Quintinie, etc. Ca şi în 
cele precedente, din celelalte trei perioade, 
tot amorul este elementul lor de căpetenie, 
dar de astă-dată, cum am zis, ne întâmpină 

exaltarea amorului conjugal, care este ultima - 
iază prin care a trecut acest sentiment în 
metafizica amoroasă a d-nei Sand. Cum ve- 
dem, până:la sfârşit amorul, a rămas pentru 

„această femeie . principiul . fericirii şi unica 
preocupare în viaţă. .. .. 

Timp de 40 de ani această, femee a scris 
într'una pentru a putea.trăi. Viaţa sa, deşi. 

“_ <onsacrată muncei, „se rezumă totuş într'o 
dragoste nesfărşită. Ar îi cu neputinţă să dau 

„aci lista oamenilor pe care i-a iubit: e prea 
- tungă. Inima acestei femei, ca şi a eroinelor 

sale, a fost din cale afară largă şi generoașă. 
De aceea cu drept cuvânt a zis despre dânsa 

romancierul Jules Sandeau, care era în mă: 

sură de a o cunoaşte: „Le coeur de cette 

femme est comme un cimetitre; oh ti'y ren- 

„contre due les croix de ceux quelle a Qimes" .
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Ajunge de voiu spune, că în lunga listă a 
amanţilor d-nei Sand figurează poeţi ca 
Musset, compozitori ca Chopin şi Liszt, 
critici ca Sainte-Beuve etc. 

Şi lucru curios! această femee care a iubit 
atâţia oameni, a găsit totuş timp să consacre 
muncei intelectuale cea nai mare parte a vieţei 
sale. Pentru ea amorul era numai 0 diver- 
siune trecătoare, munca însă era patima ei. 
cea mare. E enorm numărul de romane ce 

„He au rămas de la dânsa, şi cari i-au adus 
frumoasă suma de un milion. 

Patima această de a scrie nu e însă tot- 
deauna priincioasă scriitorului. Când seri 
mult şi repede, nu ştii nici ce. vrei, nici unde 
trebue să te opreşti. Cam acesta era şi cu- 
surul d-nei Sand. Ea nici nu avea un plan 
hotărit când începea un roman, şi nici nu 
voia să aibă: la ea incidentele şi sentimen-= 
tele se naşteau treptat unele din altele. De 
aceea, în multe din romanele acestei scerii- 
toare, dai peste personaje cari variază ca 
vărsta şi caracter de la o scenă la alta şi 
peste descrieri, pitoreşti dacă doriţi, dar cari 
n'au nici o noimă şi nicio legătura cu subiectul. 

Un alt cusur care rezultă tot din această 
patimă de a scrie repede, este că personajele 
nu pot fi bine studiate, nici faptele lor se= 
sios analizate. Ei bine, în romanele d-nei Sana 

„ cheltuiala de analiză psihologica e aproape 
Bulă. Le ea psihologia e înlocuită cu sen- 
timentul. Ea mai multa simţit cu inima decât
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a observat sau judecat cu mintea. Aşa se 

explică şi puţina realitate a personajelor sale. 

In: schimb însă, nimeni n'a reuşit mai bine 

ca- dânsa să ne zugrăvească inima fetei, acea 

inimă complicată, neînţeleasă şi nestatornică, - 

acel amestec de nafvitate şi de şiretenie, de dul- 

ceață şi.. de răutate, de îndrăzneală şi de 

pudoare ! | a 

Trei calităţi mai ales o disting pe această 

scriitoare: un stil de o fineţe şi de o bogăţie 

uimitoare, stil colorat şi expresiv, un talent 

neasemuit : în - zugrăvirea: peizajalor naturei, 

şi. tendința de a înirumuseța şi idealiza vul- 

paritatea vieţei. | a 

(n această din urmă privinţă însă, uii „abis 

o desparte de Balzac. Pe când opera acestuia 

este icoana fidelă a societăţii, este omenirea 

în realitatea ei, 'opera d-nei Sand este icoana 

unei lumi ideale sau prea puţin reală. Şi de 

oarece temelia romanului modern va fi înainte - 

de toate imitaţia realităţii, viitorul de sigur va 

ți al romanului de moravuri şi de caiactere 

veale, întemeiat de Balzac. | 

E 

O trăsatură de unire între cele patru forme 

analizate până acum — istorică, psihologică, 

de :noravuri şi idealista——e operă lui PaosPeR 

Msamee. Ea întruneşte în sine câteşi patru 

nuanțele: este istorică şi impersonală ; . este 

psibologică, fiindcă caută să pătrundă în me: 

cânismul inimei omeneşti; este realistă, căci 

Camst, Şiinesaa. — Romanal francez 
i
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descrie realitatea vieței; e idealistă, fiindcă O exagerează câteodată. 
Dar metoda de care se serveşte Merimee, pentru a da romanelor sale aceste nuanțe, e cu totul conirarie. Intâi el simplifică ana- liza psihologică: în loc de a pătrunde cu dea- mănuntul în inima personajelor, ca Stendhal, el le expediază repede, caracterizându-le numai 

Apoi, în.loc de descrieri lungi realiste, ca la Balzac, el nu dă decât ceeace este absolut trebuincios: în 20 de pagini, el scrie ce az fi Scris un altul întrun volum; un peizaj cor. plet el ni-l redă în 5—6 rânduri. In sfârşit în loc de fraze lungi, sentimentalism şi ima- ginaţie fecundă, ca la George Sand, un stil simplu şi concis dar admirabil, o descriere obiectiva şi rece. Merimee are oroare de tot ce e inutil, de prisos, sclipitor, banal, nefiresc. Ceaace îl interesează sunt numai faptele, iar ţinta sa e de a atinge periecţiunea şi ade- vărul. Ca şi lui Stendhal, îi place să gloritice „energia individuală“, ceeace face ca per- sonajele sale favorite sunţ briganzi, atleți, uneori monştri, şi că romanele sale au 3 aparenţă de cruzime. 
Cele două capodopere ale lui Merimee sunt Colomba (1840) şi Carmen ( 1847), care a inspirat pe compozitorul Bizet. In aceste ro- inane, ca şi în celelalte lucrări ale sale, el ne descrie faptele cele maj respingătoare şi sân. geroase, crime, viţii, acte de cruzime şi da 

-
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Jaşitaie, cele mai mari ticâloşii omeneşti. li 
piace să turbure mintea, să aprinză nervii ci- 
titozilor prin povestiri ciudate, înfiorătoare, 
iacându-ne să credem că avem dinaintea 
ncastră stafii, iar nu oameni. Şi cu toate a- . 
cestea, statiile acestea sunt personaje vii, mai 
vii poate decât la toţi ceilalți romancieri pre- 

„_cedenţi, căci e! are orija de a scoate într'un 
seliei puternic caracterele personajelor şi de 
a patrunde cu exactitate adâncul lucrurilor. 
„Această calitate o regăsim în toate poves- 

tirile sale, până şi în cele mai extraordinare, 
cari capătă asite! aparența realității. 

Calitatea de căpetenie 2 acestui scriitor 
e mai ales „natural“ şi naturalul său e 
chiar triumfu! artei. Dacă adăogăm la această 
limba eleganiă, precisă şi simplă de care se . 
serveşte, precum şi măsura, cumpătarea şi 
recea sa metodă, putem ziirmă că Merimee 
a atins perfecțiunea. Deaceea chiar el ră- 
mnâne, fără contrazicere, unul din cei mai o- 
riginali şi poate din cei mai puternici ro- 
mancieri ai timpului său. 

Dc: 

Printre romancierii, contemporani în mare 
parte cu epoca romantică, sau cel puţin cu 
Balzac şi cu George Sand, şi cari prezintă 
o notă nu tocmai. lămurită, cităm în treacăt 

pe următorii: Cuanes pe Benxarp, Mort în 
floarea tinereţei, care ţinea intru câtva de 

Balzac şi de George Sand, şi de la carena
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rămas decât în singur roman de valoare, 
Gerfaut (1838), dar el este vrednic să sfea 

„în orice bibliotecă. Arpnonse Kan, celebru prin 
ionia sa muşcătoare şi ca ziarist, a lăsat de 

asemenea un nare „număr de romane în ge.- 
neral bine scrise, Mai toate sunt sentimentale, 
dar idealismul lor_e atât de rafinat că te 
scoboară uneori până la realismul cel mai 
vulgar. Romanul său principal,  Sous les 
Tuleuls (1832), a avut un succes imens 
pe vremea sa şi mai e gustat. şi în zilele 
noastre. o 
„Dar romancierul care a căutat. să umbla 

“pe urmele lui Balzac, alegându:şi şi dânsul 
subiectele în clasele de jos şi în cele.bur: 
gheze, a fost Paul de Kock. A îacut şi el 
o Comedie humaine, ca şi Balzac, dar . ea 
mare profunzimea. celeilalte, deşi nu. este 
“tocmai de despreţuit. Nota de capetenie a 
acestui scriitor este nota comică, caraghioasă, 

„nota veselă care place poporului. Din ne. „fericire această notă a deviaţ de cele mai multe ori până la trivialitate, în cele mai multe din romanele sale, Printre cele mai în- “semnate sunt /2 Pucelle de Belleville, L'Ar- gent, le Jeu et les Femmes, etc. El a de. scris în culori admirabile mai ales pe grizeta, specie azi dispărută, dar pe care a imor- talizat-o. Astăzi, în Franţa, doar băieţii de prăvălie şi uvrierele mai citesc operele lui „Paul de Kock. a | Jules Sandeau a compus de asemenea ro-
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mane, jacându-se pictorul. moravurilor. din 
vremea Restauraţiunii, într'o limbă concisă, 
elegantă şi împânată cu analize delicate, 
Dar ce îolos! el a fost incapabil de a.ne 
da ;o operă puternică şi durabilă. N 

- M-lle de la Seigliere (1848), roman ca 
tivant dar cam romanesc, din care autorul 
a tras comedia faimoasă cu acelaş nume; 
„Sacs et Parchemins (1851), se numără printre 
cele mai bune romane ale acestui scriitor, 
aSupra căruia vom reveni şi în a doua ju- 
mătate a secoluiui. -Să nu uităm însă că, 
acest scriitor modest a fost inspiratorul pri- 
melor şi viguroaselor romane ale amicei sale 
George Sand (Aurore Dudevant, născută 
Dupin), care i-a răpit o parte din numele 
săg, pentru a-l face nemuritor.. 

15: Romanul de aventuri. — Contimporan cu 
aceste diverse forme îmbrăcate de roman, 
sub pana scriitorilor pomeniţi până aci, ro- 
manul de aventuri îşi continuă şi el cariera 

"sa norocoasă, bine înţeles modificat sub în- 
râurirea împrejurărilor: el devine romanul- 
foileton. Ziarele, în dorinţa de a şi mări ti- 
sajul, căci romanul de aventuri n'a încetat 
un singur moment de a se bucură de îa- 
voarea publicului de jos, angajau furnisori - 
de asemenea romane, cari se obligau să le 
trimeată zilnic materia necesară pâna la ter- 
minarea completă. Aceste romane fiind plătite 
cu linia, autorul, de cele mai multe ori, se
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căznea să prelungească cât mai mult firut 
romanului, nu, atât în profitul artei, cât în. 
vederea câştigului material. Lucrul principal. 

„pentru ziar, era ca romancierul să mărească, 
treptat, în fiecare număr, curiozitatea publi- 
cului şi s'o ţină într'o continuă agitaţie, prin 
povestiri din ele mai pasionate, prin întâm- 
Jări din cele mai uimitoare şi imposibile. Cei 
care reuşeă mai bine să mulțumeasca aceste 
gusturi bizare ale publicului de jos, era ce? 
mai căutat, şi prin urmare ce! mai bine plătit. 

Printre aceşti improvizatori, locul de frunte: 
„ÎI ţine Euceue Sue. El compunea cu o uşurinţă: 
„nemai pomenită, imagină întâmplările cele- 
mai dramatice, ştia să taie şi să întrerupă 
iirul unei povestiri, în fiecare număr, cu o. 
dibăcie uimitoare. | 

„.„.. Căci forma aceasta de roman cerea o a- 
„numită cunoştinţă: trebuia ca fiecare capitot: 

să siârşească cu o peripeţie interesantă, care 
să ţină pe cititor cu imaginaţia găfâind de 
nerăbdare şi de nelinişte. Puţini romancieri 
aveau acest dar. In ce priveşte invenţiunea 
şi imaginaţiunea, nimeni nu se putea măsură. 
cu Eugene Sue; în această direcţie el eră 
neîntrecut. Ă | 

Eugene Sue începuse mai întâiu, prin a 
scrie romane maritime, apoi romane de mo- 
ravuri şi istorice. La urmă se aruncă, ca şi 
d-na Sand, în socialism, dând romanelor 
sale o tendinţă socialistă. /es Mysferes de 
Paris e primul din seria aceasta. Dar socia-
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dismul lui Eugtne Sue întrece cu mult peal 
d-nei George Sand. Eroii lui sânt de obicei 
clienţii ocnelor, ai speluncilor şi ai locurilor 
«celor mai infame, şi pe aceşti eroi el i-a zu- 
grăvit în toată mizeria, mărşăvia, oroarea şi ' 
infamia lor. In fond, toate aceste descrieri 
nu sânt pentru autor decât un prilej pentru 
a învinovăţi societatea şi a o condamnă; - 
zăci toate crimele, toate ticăloşiile persona- 
elor din romanele sale, autorul le aruncă în 
socoteala legilor rău făcute, a civilizaţianii 
nedrepte şi asupritoare, a egoismului, â fâ- 

-țărniciei şi a lăcomiei nesăţioase a bogaţilor. 
Pe aceşti bogaţi el nii înfăţişează ca roşi 
până la măduvă de toate viţiurile. In ochii 
lui nu există credinţă în căsătorie, nici în 
virtute in familie, Pretutindeni, în casele no- 
'bililor, ca şi. în ale burghezilor, se ţes com- 
pioturi în contra semenilor. Jaful, inşelătoria; 
âncătoriile, destrâul şi toate patimile cele 
mai întiorătoare, iată ce caracterizează această 
“societate cangrenată, care, ştie să-şi. acopere 
conrupţia cu un văi elegant. 

Eugene Sue a reuşit să dea atâta viaţă 
triştilor săi eroi, să-i facă atât de interesanţi, 
“încât a creat adevărate tipuri populare şi 
a ațâţat în cel mai înalt grad curiozitatea 
“publicului. Milioane de cititori îşi smulgeau 
foiletonul. Ei aşteptau zilnic în fiorii nerăb- 
dării urmarea acelor aventuri, din ce în ce 
mai uimitoare, sfârşitul acelui roman extra- 

«ordinar. Nu e locul aci de a insista asupra
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influenţei: nenorocite ce au avut. ro manale 
acestui scriitor. E destul să spun că. ele au 
sădit. în inimi. germenii tuturor discordiilor 
civile de mai târziu. . a 
-Intr'un-“alt roman al său, e -Jaif errant 
(1845), Eugene Sue a împins şi mai departe 
talentul său de invenţiune şi de imaginaţiune. 

"Subiectul este, pe scurt, următorul: O avere, 
strânsă de ani de zile într'o casă tainică şi 
părăsită din Peri, se cuvine de drept unor 
moştenitori risipiţi peste tot globul. S'a-ho- 
tărit o zi pentru -întrunirea celor interesaţi 
şi pentru deschiderea testementului. Socie- 
tatea lui Isus, care. râvneşte la această co- 
moară, se pune în mişcare spre a-şi asigură 
stăpânirea ei, şi o revendică în numele unuia 
din membrii săi. Dacă în ziua hotărită, acest 
om se va înfăţişă singur la .Tribunal, Socie- 

„tatea “a triumfat. Inchipuiţi-vă ce poate in- 
“venta, întro asemenea împrejurare, o imagi- 
naţiune ca a lui Sue! combinaţii extraordi- 
nare, piedici a fiece pas, crime, comploturi, 
evenimente neaşteptate în aparenţă, dar con- 
duse de o mână nevăzută în sfatul Jezuiţilor, 
toate acestea ţin într'o încordare tremurândă 
mintea cititorului. ' | 

„De o.-imaginaţie aproape tot aşa de. pu- 
ternică ca şi Eugene Sue, a fost iniţiatorul |, 
acestuia Fnepenrc  Sovurt. Pesimist ca şi dânsul, 
el nu vede îh societatea omenească decât 
partea rea şi urâtă a ei, şi scopul. său e de „a 0 zugrăvi. Dar înainte de a o face, el da.
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Dutează-cu un :roman fioros .Jes Deaa Ca = 
ddavres' (1832). Era pe atunci la modă dea. 
se obţine favoarea publicului, cu descrieri de 
spectacole înfiorătoare, . de scene de eşaiod 
şi de cimitir.. Soulie se conformă şi el cu- 
zentului. Acest roman al său e atât de fioros, 
incât citirea lui îţi sbârleşte părul de groază. 
„Adresându-se tinerilor, în prefața cărţii, ei le 
zice; Sa vedem, aveți de povestit niscaiva 
încesturi teribile -sau adulterii monstruoase, 
„niscaiva orgii înfiorătoare de crime sau de_ 
patimi imposibile ? Bine! iar de nu, tăceţi şi 
duceţi-vă de vă stingeţi în mizerie şi uitare“-! 
Dar tinerii nu vor nici mizeria nici uitarea. 
Atunci nu le mai: rămâne decât un singur 
fucru : „Veţi lua un condeiu, le zice el,0 
foaie de hârtie, şi veţi scrie atunci un titlu: 
les Memoires du Diable“. in acest -râman, 
întradevăr, Soulie descrie toate plăgile so- 
cietăţii, toate infamiile şi ticăloşiile ei. 

Am văzut că nota fioroasă domină în 
opera acestor doi romancieri populari. Dar 
a fost dat lui Jores Jan ca s'o împingă până 

ta ultima limită. Romanul acestuia /'Ane mort 

ZI la Femime guillotince (1829), e culmea 
fiorosului, a oribilului, e triumful monstruo- 
sului. Nu s'a mai văzut vreodată atâta bu- 

curie de a înnegri paginile unui roman cu iin- 

tâmplări, idei şi fapte aşa de înfiorătoare. ŞI 

curios ! acest fond sângeros şi groaznic, au- 

torul Pa îmbrăcat întrun stil frumos, şi la 

împodobit cu cuvintele cele mai sonpie şt 

sr 

p
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cele mai alese. Nu se ştie dacă acest romar 
„ fioros, unicul pe care l'a scris Janin, a fost 

o lovitură dată Romantismului, în ochil câ- 
Tuia nimic “nu părea prea extraordinar nici 
„prea sângeros, iar năplăiala şi halucinaţiile 
treceau drept culme a artei; sau dacă Janin 
a fost el însuş atins de această boală. Destul 
că el părăseşte acest. gen, pentru a nu mai 
scrie decât romane istorico-fantastice. 
„În rezumat, romanul de aventuri. Sau 1o- 
manul de foileton, fie ca pictură a mMoOravu- 
rilor claselor de ios sau mai bine. zis a de-. 
clasaţilor, fie ca descriere a unor evenimente: 
extraordinare sau înfiorătoare, a reuşit sub: 
pana lui Eugâne Sue şia lui Soulic, să pro- 
ducă câteva opere bine concepute şi bine: 
scrise. Ce folos însă ? Urmașii săi, moşteni- 
torii” romanului de aventuri, nu vor şti să-i 
menţină la aceiaş inălţime. Preocupaţi de câştig, unica lor tendință va fi de a] face din ce în ce mai extraordinar. Dar lipsiţi de stil, care dă o formă operelor, de măsură şi de gust cari le consacră, dotați numai de O imaginaţie neîntrânată, ei vor împinge ro- manul de aventuri până la ultima limită a inposibilului, cum vom vedea mai târziu, până ce-l vor face de râs cu invențiunile lor exagerate şi ridicole,



BOMANUL FRANUUZ ” di 

„A treia perioadă (1850-1870). 

Am văzut ce avânt enorm a luat românul 
în jumătatea întâia a veacului XIX-lea, cum 
e! şi-a asimilat în drumul său fructul altor 
genuri, îmbrățişând felurite forme ; cum şi-a 
îmbogăţit necontenit terenul, căutând să de- 
vie manifestaţiunea cea mai de căpetenie a 
vieți! ; cum însfârşit genul acesta, obiect de 
simplă distracţie pâna la Balzac, devine un 
gen de sine stătător, una din principalele şi. 
cele mai productive ocupaţiuni ale veacului. 
în a doua jumătate a acestui veac, domeniul 
său se întinde şi mai mult: nu numai că 
toate formele romanului, văzute până acum, 
se menţin şi se periecţionează, dar el mai 
“trece prin noi faze, suferă noi primeniri. 

Cu toate periecţionările dobândite, roma- 
nul rămăsese totuş operă de imaginaţiune, 
Scriitorul frământase realitatea după placui 
'său, crease caractere, inventase situaţiuni, ie 

„-complicase după plac. Eroii nu seamănă de- 
<ât de deparie, fie în urât, fie în îrumos, cu 
oamenii reali. Insuşi marele Balzac nu se 
putuse susirage cu totul atmosierei ambiante: 
el idealizase sau generalizase mare parte din 
peisonajele sale, şi, exceptând 4—5 capodo- 
pere, mai toate romanele sale sânt un ames- 
tec izbitor de observaţiuni şi de fantezie, de 
zeal şi de fictiv. 

O nouă generaţiune de scriitori entuziaşti,
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scârbită de molima ideală care coprinsese- 
romanul, și încurajată de tendinţa oareş; 
cum realistă a lui Balzac, îşi propune să'in- 
jecteze romanului sângele de care aveă nevoe, 
să-i insuile o viaţa nouă. Adepții acestui nou 
sistem ziceau:-. „Idealul, în arte, e viermele 
rozător care le minează. Pe el trebue să-t 
învinovăţim de tot răul care bântue litara- 
tura. Din pricina. lui, toate scrierile sânt saar- 
băde. Nu se mai studiază inima şi patimile 
în plină viaţă. Nu vezi pretutindeni decât 

- picturi de convenţie, caractere turnate în ima- 
ginaţiune, întâmplări prevăzute, sti! dupa co- 
mandă. Un “romancier, dacă vrea să scrie uit 
roman, ţinteşte la ideal, îşi alege subiectele, 
chiamă imaginaţiunea in ajutor, şi se depăr- 
tează într'atâta de realitate, că nu mai găseşti 
în opera lui cea mai mică urmă sau icoană 
a vieţei de astăzi“. - | . 
„Ei bine, realiştii se ridică împotriva acestei 
tendinţi de a sărăci literatura, Ei vor să redea 
literaturei, care se stinge de slăbiciune, sân- 
gele cald şi viguros al tinereţii. In mâinile 
lor romanul se înviorează. In locul imagina: 
ţiunii ei recomandă observaţiunea penibilă a 
mediurilor, a moravurilor; în locul invenţi- 
anii, o psihologie adâncă, o analiză pătrun- 
zătoare a sufletului personajelor, a cutelor 
sale ascunse; în sfârşit, în locul unei opere 
iictive, o copie fidelă a vieţei, a vieţei de astăzi. Cu alte cuvinte, ei ţinteau sa facă din 
roman anatomia morală a societăţii.
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: Ceeace a contribuit mult la această ino- 
vare, a fost şi primenirea ce suierise pictura. 
Ce a făcut un pictor celebru, Courbet? A 
trimis să se plimbe personajele mitologice 
atâta vreme visate de toate peneluiile din 
lume, înlocuindu.le cu „Fereea care se scaldă 
şi “cu Spărgătorul de pietre“. „Mai mult pre- 
țueşte, ziceă el, o scenă simplă din - viata 
zilnică, dar sinceră şi firească, decât toaie 

"produsele închipuirii“. Literaţii îşi uniră şi ei_ 
aspiraţiile cu acelea ale pictorilor. Şi de ati 
inainte, o singură şcoală va adăposti, sub 
acelaş drapel, pe toţi partizanii realitaţii, îie 
ei romancieri, pictori sau poieţi. E 

Gel dintâiu romancier care ridică stindar- 
dul în sprijinul marei doctririe e CuamrrLeuar, 

“Cum se întâmplă însă de obicei, primii ino- 
vatOri sânt mai totdeauna revoluționari. De 
teamă că nu vor redă îndeajuns âdevărui, 
ajung să depăşască marginile permise şi să 
-cază în exagerare. Aşă a fost şi cu Champ- 

Hieury. In romanul său Jes Bourgeois de 

Molinchart (1854), care e o luciare de va: 
loare, el ridiculizează pe burghezi, dar merge 

până acolo că notează până și conversațiu- 

mile lor cele mai -nesărate, crezând că cu a- 
ceasta şi-a atins pe deplin țelul. 

“Un altul, Heng: Muncen, În îaimosul său - 

roman la Vie de boheme (1852), a căutat să 
zugrăvească viaţa tinerimii sărace, literate şi 
artiste, precum şi a studenţilor cari locuiau 

în mansardele cartierului latin, se hrăneau cit 
>
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iluzii coapte şi creau ia planuri măreţe în 
frigul care îi îngheţă şi'n mizeria care îi în- 
conjură. Aceste, personaje, cât şi moravurile 
şi viaţa lor, Murger le a redat într'un mod 
viu şi admirabil, el care deasemenea fusese 
şi răimăsese, în scurta-i viaţă, un bohem de- 
săvârşit. Dar cu tot meritul ei, această carta 
ne lasă după citire un fel de amărăciune, un 
fel de părere de rău, că asemenea talente, 
cari promiteau aşa de mult, au preferat să 
„vegeteze în mizerie şi să se stingă prea de 
timpuriu. | | 

Plictisit de. a scrie romane istorice arheo- 
logice, pe cari nu le citiă nimeni, Fexoav s'a 

“aruncat în realism şi, sub titlui de Etudes, 
“a Sciis o serie' de romane, în care zugraviă 
patimile cele mai desirânate. Ca model în a- 
cest gen e romanul său Fanny (1857). Acest 
1Oman, care la apariţiunea sa, provocă un 
scandal imens pentru unele scene prea rea- 
liste, bunăoară scena de pe balcon, este în 
fond studiul dureros al unui caz special de 
gelozie. Dar realismul său e cu. desăvârşire . 
contrariu și gustului şi adevărului. Eroii şi 
eroinele sale sânt fiinţe excepționale, unele 
chiar imaginare. | 

Cel mai de seamă însă, cel mai distins re- 
prezentant al realismului, acela care a dat 
viaţă sistemului şi l'a ilustrat, este Gustave 
Flauberi. Primul său roman Madame Bovary 
(1857), a tost o lovitura de trăsnet. Subiec- 
tul eră vulgar, fazele perversităţii prin cari
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trece o femee de rând, care din cinstită şi 
curată cum fusese, decade şi ajunge în cul. 
mea infamiei. Vulgare erau şi personajele 
acestui roman: un medic de piasă, soţia lui, 
an moşier din Normandia, un popă, un spi- 
țer de sat şi un ajutor de notar. Până şi în- 
tâmplările din viața acestor personaje şi pa- 
timile cari le sbuciumă sunt la înălţimea stării 
ior materiale şi a moralului lor; şi anume în- 
tâmplări ordinare, instincte perverse, ambiţiuni 
meschine, interese maărşave și calomnii laşe. 
Dar mai ales tablourile şi descrierile sânt de 
en realism uimitor. : | 

Descrierile sânt patima realiştilor. Ei nu 
scutesc pe cititor de niciunul din lucrurile 

-ce le cad sub ochi, căci totul le pare inte- 
resant, până şi o ploaie care cade, un răsărit , 
de soare. Pentru ei faptele lor sâni îapte, şi 
ca atari trebuesc zugrăvite în toate amănun- 
tele lor.: Flaubert a încercat şi el să repro- 
duca adevărul cu o exactitate desăvârşită şi 
să spună lucrurile pe ş!eau aşă cum sunt. Ca 

şi medicui legist, dinaintea căruia nu mai 
există nici o ruşine, romancierul realist nu 
iai roşeşte nici el de nimic. Sa 

Şi cu toate acestea, realismul îui Flaubert 

nu este. o copie prea searbădă şi servilă a 

yealităţii, nu e încă o fotografie a adevărului. 
EI aruncă parcă un văl de poezie peste lu- 

mea ce descrie. Personajele sale, adânc stu- 

diate, de o individualitate puternică, ne apar- 

totuş, în trăsăturile lor adânci şi generale, ca - 

+ 

.
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tipuri neperiioare. Căci, în fond,: ceeace ne 
interesează întrun individ sânt - numai acele 
părți pe cari le are în comun cu speciile şi 
grupurile din omenire. ; Sa 

Dar ceeace mai ales a făcut ca această 
operă realisiă să devie capodopera romanului 
„modern în Franţa, este şi limba în care au- 
torul a imbrăcat-o.. Această limbă e foarie 
irumoasă şi mănuită cu o îndemănare de ma-_ 
estru. Cultul formei a şi fost cea dintâia şi 
cea mai înaltă preocupa:e a sa. De aceea.şi 
osteneala ce'şi dădea cu măiestrirea stilului, 
a fost sdrobitoare pentru dânsul. | 

Acest cult pentru formă îl vom regăsi în 
toate romanele sale. Nicăiri el nu este mai 
puternic, - mai desăvârşit ca în romanul său 
istoric Salammbă (1862), despre care voiu 
vorbi mai târziu. Tot prin forma lor literară 
Se disting românele sale /a Tentalion de Saint- 
Antoine (1874), studiu adânc documentat 

- împins până la halucinație, precum şi Z'Edu-. 
cation sentimentale (1869), unde descrie ne- 
norocirile unui tânăr virtuos care răvneşte o 
fericire bine meritată, dar pe care nu o va 
gusta niciodată. 

Nenorocirea este, în fond, soarta mai tu- 
turor personajelor lui Flaubert. Mai toate 
sânt supuse unei legi neclintite: fatalitătea. 
D-na Bovary umblă după fericire, urmăreşte 
un idea!, işi închipue că l-a atins, şi când - 
COlO, ea îi simte tot neantul, Salammbs şi 
pusnicul Antoniu nu izbutesc nici ei de a-
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şi potoli setea ce-au da adevăr şi de mis- 
ficism. Aceeaş fatalitate. a urmărit dealmia- 
treli şi pe Fiaubert. lată ce spune roman- 

cieul despre sine însuş: - 
_ „Gânditu-te ai oare, scria el unui prieten, 

cât de predispuşi sântem noi. pentru. neno- 
rocire... E ciudat câtă puţină încredere am 
eu în . fericire. Incă de tânăr am avut pre- 
simţirea 'desavârşită a _vieţei. O asemuian 
cu un miros de -bucate sau cu mirosuri” . 

„<ar ari ieşi printr'o ferestrue depivniţă. Nu e 

nevoie să guşti din ele ca să ştii că ai să verşi“. 

Şi aiurea: „Aş avea poftă să sbor, să innot, 

să mugesc, să latru, să urlu. Aş vrea să ain 
aripi, o carapace, o scoarță, să scot fum, să 

port o trompă, să-mi răsucesc trupul, să mă 

împart, să fiu peste tot, să mă răspândesc. câ 

aburul, să mă desvolt ca plantele, să curg ca 

apa, să vibiez ca sunetul, să strălucesc ca 

lumina, să iau toate formele, să pătrund fie- 

care atomă, să mă cobor până în fundul 

naturei, — să fiu materia”. - 

Intr'adevăr viaţa întreagă a acestui scriitor 

a fost o durere. Pesimismul i-a ros suileturi 
ulcerat. El ura pe oameni, neştiinţa lor, lă- 

comia, josnicia şi dragostea lor de robie. 

Neputându-şi realiza visurile sale, el ajunsese 

la convingerea că orice siorţare omenească 

sfârşeşte printr'un avort, întâiu fiind-că împre- 

jurările externe sânt potrivnice visului“ şi al 

“doilea fiindcă „împrejurările, chiar de ar fi 

favorabile, nimic nu ne va împiedică sufletul 
Di . 

Const, Șilicana, — Romneniul roateze 13
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de a se siăşia în deplina stăpânire a himereie. 
Această fatalitate său nenorocire, Care, în 
fond, rezultă din conflictul dintre aspiraţiile 
noastre, Flaubert o atribuia gândirii. Dacă gân- - 
direa este elementul social, ea este şi elemen- 
tul distrugător“, zicea el. | 
” “Acest fatalism doborâtor al oricărei energii 

„ a trecut de la Flaubert le mulţi din roman- 
cierii moderni, cari au făcut dintr'ânsul un 
sistem filozofic. Ei arată făptura omenească 

„ca stăpânită de lucrurile ambiante şi aproape 
incapabilă de împotrivire personală. De aci 
acea renunțare din ce în ce mai pronunțată 

„la vastele speranţe, la entuziasmurile gene 
roase, la credinţa în puterea energiei, a voinţei; 
de aci concepţiunea fatală, din ce în ce mai 
răspândită, că sforţările noastre sânt zadarnice 
şi nefolositoare. | 

Abstracţie făcând totuş de filozofia siste- 
mului, realismul în sine însuş prezintă un 
progres asupra formei precedente a genului. 
Mulțumită lui, romanul devine un ce viu, 
o copie fidelă a naturei, a vieţei şi a socie- 
tăţii, a faptelor şi a suferințelor ei, o oglindă 
a sufletului omenesc. Lui Flaubert îi revine 
meritul cei mare de a'l îi primenit, de a-i 
îi dat viaţă şi de a'l îi consacrat prin operele 
sale. Şi cu drept 'cuvânt el este considerat 
ca părintele acestui nou sistem, care, atât sin- 
gur cât şi sub forma-i posterioară de natu- 
ralism, va domina întreaga a doua jumătate 
a veacului al XX-lea. 

se
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Pe când Flaubert punea astfel bază roma- 
nului realist, formele anterioare ce îmbrăcase 

- xomanul, continuă şi ele, paralel, a se des- 

“volta şi a se diversifica sub pana a sute de 

romancieri. E cu neputinţă şi chiar nefolo- 

sitor de a enumăra aici pe toţi aceşti scrii- 

tori şi operele cari au ţâşnit din creerul lot. 

Mă mărginesc a menţiona numai în treacât 

pe cei mai însemnați şi a îndica moditicările 

ce €i au introdus în roman. OO | 

Oczave Feoirer € continuatorul romanu- 

lui sentimental sau ideal ilustrat de d-na 

George Sand. Deosebirea este numai că, în 

timp ce aceasta din urmă a studiat aproape 

toate clasele societăţii, Feuillet nu cunoaşte 

decât pe cea aristocrată, singura pe care â 

descris-o în romanele sale. Eroii şi eroinele 

sale sânt dar fiinţe elegante, rafinate, de o co- 

zectitudine exemplară, iar pasiunea lor e: 

mai rece, mai chibzuită. Mai ales eroinele: 

Temei delicate, contese, marchize, ducese, 

femei mândre, poruncitoare, cochete, inso- 

lente şi înțepate. Autorul a izbutit să zugră- 

-vească cu o rară fineţe, în special, fetele din 

clasa de sus, a căror graţii, energie, cinste, 

dragoste şi îrumusețe ideală, le-a redat într'- 

un mod admirabil. Până şi psihologia acestei 

lumi rafinate, începând cu sentimentele cele 

mai simple şi până la crizele cele mai acute 

şi fazele lor, a fost pe deplin prinsă şi re- 

dată de acest seriitor. Printre romanele sale 

numeroase, cele mai cunoscute sânt Julie 

E
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de” Treceur şi le Roman d'un jeune hotie 
" pauere (1857), în care eroul e numai în apa- 

rență sărac. ! o aa 
Cam spre bătrâneţe delicatul romancier at - 

„Revistei des Deux Mondes“ deveni cam re- 
alist. In locul - virtuţilor şi calităţilor lume; 
aristocrate, pe care le descrisese până âtunci, 
Octave Feuillet începu să sugrăvească par- 
tea putredă a acelei lumi, şi anume nobili 
cu inimi goale sau impietrite, fete aristocrate 

„cinice în fapte şi în vorbă, femei! rafinate 
pentru cari cinstea casnică e un non-sens. 
in această notă sânt scrise” romanele sale 
Monsieur de Camors (1867) şi les Amours de 
Philippe. | e 

„„ Această concesiune făcută realiştilor, ne= 
mulțumi pe foştii săi partizani şi nu-i atrase 
nici: simpatiile celor dintâi. Aşa criticul Le- 
maitre îl numeşte pe Fenillet „cel mai ari 
stocratic dintre romancieri şi un pictor de 
femei din cei imai îndrăzneţi, 'ba chiar din 
cei mai brutali, cu toată politețea desavâr- 

„„_. Şită şi grațiile formei sale“. Iar Zola, şeful 
 şeoalei naturaliste, îi reproşează „moralitatea 

exagerată a aristocraţimii sale, ipocrizia unor 
anumite atenuări, jezuitismul pasiunilor în- 
frânate prin conveniențe,. In fond meritut 
lui Feuillet se reduce ia faptul de a fi cu- 
noscut o parte din patimile şi moravurile a- 
ristocrațimii, şi de a le fi redat cu oare care 
exactitate. 

Dacă Octave - Feuillet a studiat aristocra 
DI
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fimea, Arsene Floussaye şi-a ales ca subiect 
de studiu o societate cu totul aparte. El s'a 

făcut pictorul unor femei excepționale, Eroi- 

nele'sale sânt femei cochete, depravate, clasate 

în afara societății, dar cari au avantajul de 

„a“gusta o viaţă fericită şi de a fi înconjurate 

de respectul tuturor. Caracterele şi moravurile 

ce zugrăveşte acest romancier, sânt tot. atât 

de 'sucite şi de neînţelese ca şi stilul său. 

- Romanul de caractere şi moravuri, inau- 

gurat de Balzac găsi un talentat urmaş în 

Eouono Anour. Calitaţile acestui scriitor sânt 

ironia, bunul simţ recea rațiune şi o limbă 

admirabilă. In fe Roman d'un homne conme 

il faut, autorul ne zugrăveşte întrun mod 

excelent mica burghezie. Alta romane meri- 

oase ale sale sânt: //lomme ă /'oreille de: 

crpiree, le Roi des montagnes, etc. 

Romanul istoric, pe care Dumas îl împin- 
sese până la ultima limită, cum am “văzut, 

m'avea şanse de viaţă. El continuă totuş a 

trăi, neproducând decât opere mediocre. Sin- - 

gurele două care i-au redat viaţa un moment 

sânt neperitoarele opere es Miserables şi 

Salammb6, amândouă din 1862, una de Victor 

“Hugo şi cealaltă de Flaubert. a 

: “Les Miserables e un vast roman, plin de 

digresiuni, de epizoade, de reflecţii şi da fru- 

museţi uimitoare ' alături de : „flecariile. cele 

“zaai insipide“. E mai mult un roman filozotic: 

şi 'simbolie decât pur istoric. În fond e &
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poema a căinței, ridicarea individulai pria 
_"remuşcaie şi ispăşire de bună voe, şi totdeo- 
dată o apologie a democraţiei. In faţa bur- 

„ghezului egoist şi satisfăcut, autorul piine 
poporul asuprit, înşelat, chinuit, veşnic învins ; 
iat în faţa viţiurilor celor dintâi, virtuțile neno- 
“rociţilor, ale desmoşteniţilor, ale unui ocnaş, 
ale unei prostituate. Acest roman, idealist 
prin ideile, sensaţiile şi sentimentele autorului 
şi prin lirismul său, este extrem de realist 
prin mediuile burgheze şi populare ce zugră- 
“veşte, prin moravurile infame şi scenele cas- 
nice sau de stradă ce descrie. E: imposibil 
de rezumat acest roman monumental, în care 
“trăeşte şi se sbuciumă o omenire intreagă. 
Dacă acest roman'e mai mult o epopee 

“dureroasă a omenirii, în. schimb Salaminbo 
de Flaubert e un roman strict istoric. In a- 
«ceastă lucrare, autorul s'a încercat să pătrundă 
:şi să ne zugrăvească felul de viaţă al Car- 
“taginezilor, El, care vizitase ruinile Cartaginei, 
a căutat să reînvieze rămăşiţele civilizaţiunii 
ei stinse, şi în tablouri de o energie drama- 
“tică uimitoare să ne redea, în toată exacţi- 
tatea, coloarea locală şi viaţa acelui întreg 
popor, stins de veacuri. Intro operă deo 
-erudiţiune vastă şi îndrăsneaţă el indroduce 
un amor nenorocit de o putere extraordinară, 
„amorul uriaşului african Matho, şeful merce- 
nariior, pentru o preoteasă a zeiței Tanith, 
Venera Cartaginezilor. Şi această patimă puter- “nică dă întregului roman, care e de un realism 
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uimitor, o culoare de idealism rafinat, iar 
fondului un interes deosebit. Ceeace con= 
stitue nota realista a acestei opere sânt ad- - 
mirabilele şi minuţioasele descrieri ale mora-- 
varilor, ale clădirilor măreţe, ale mobilelor,. 
aimurelor şi obiectelor din acele timpuri, 
precum și paginile consacrate tacticei militare, 
solului african, religiei precum şi misterelor” 
acelei religii sensuale şi sentimentale. Şi acest 
fond realist, altoit pe idealismul cel mai rafi- 

pat, e expus într'o limbă admirabilă, superbă, 
impunătoare, cum numzi văzuse aproape până 
atunci romanul. E 

Formă elegariă şi stil splendid şi cizelat au 
şi nuvelele istorice ale lui Mearmse precum şi 

romanele istorico-arheologice ale lui Tnrornue. 
Gaura. Nuvelele celui d'întâiu sânt în mare 
parte capo-d'opere; romanele celui d'al doi- 

lea sânt însă, ca fond, reci şi lipsite de interes. 

Sub pana scriitorilor Encxman Şi Cuararay.. 
cari au colaborat împreună, romanul istoric. 

capătă o nuanţă în plus, devipe militar şi 

patriotic. In loc de a ne zugrăvi epoci şi: 

moravuri trecute, ei ne povestesc răsboaele 

primului Imperiu şi urmările lor nenorocite: 

pentru poporul francez. Şi cu această oca- 

ziune, în diverse alte romane ei ne descriu 
moravurile şi eroismul Francezilor din Alsacia 

şi Lorena, regiuni cari le aduc aminte de 

vechea lor patrie. Printre romanele lor prin- 

cipale putem cita /Flistoire d'un conscrit de- 

1872, le Blocus, l'Ami Fritz. Cu ele, Erck- 

N +
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'. man— Chatrian au devenit populari în Franţa.. 
„Acest curent va fi continuat mai târziu : da 
Barres şi alţii. i a 

* 

„_ Singur romanul “psihologic, inaugurat . de 
Stendhal, pare a nu fi găsit urmaşi în a treia 
„perioadă a veacului. Stendhal însuş spusese 
că el nu va îi înţeles decât pela 1880. Şi 
aceasta „era adevărat. Psihologia părea un 
“element prea arid, prea ştiinţific, pentru a 
putea îi întrebuințat ca element principal, ca 
element de căpetenie într'un roman. Cel muit 
«dacă era introdusă ca element secundar, Su- 
“bordonat celui principal, cum ar îi, de pildă, 
realismul, idealismul, etc. Numai în această 
stare se manifestă psihologia, analiza suile- 
iului în romane. La nici un scriitor n'o re- 
„găsim totuş mai pătrunzătoare şi mai des- 

voltată ca la Banszr d'Avarvuri. In toate ro-. 
manele sale, atât în cele de. moravuri cât şi 
dn cele câmpeneşti, el ştie să descoasă cutele. 
cele mai tainice ale inimei personajelor sale 
şi să ni le arate şi nouă. Da: îi lipseşte „mă- 
sura“ ; intriga e la dânsul încurcată şi obo- 
sitoare, imaginaţiunea- sa inferioară celei a 
d-nei Sand, iar stilul său lasă de dorit, . 
-. Intro limbă pură şi cu multă îngrijire, a 
scris romane delicate şi cu tendință psihulo- 
gică Vicron Cuensuuz. Dar mai 'toate sânt, . 
din nefericire, banale, afară de două Je Comte ' 
Aostia şi Prosper-Randoce, şi mai „ales. cel 

4
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dia-urmă, care-e un studiu serios de analiză - 

psihologică; cu.o acţiune bine condusă. 

: Cum vedem dar, psihologie ca element 

absolut al romanului nu găsim încă. Aceasta 

_nu.se va realiza “decât în ultima perioadă a. 

veacului. | E 

schimb, romanul de aventuri extra or- 

dinare — romanul: intrigilor încurcate, al crt- 

melor înfiorătoare, în care asasini, servitori, - 

temei publice, făptuesc toate infamiile, scapă 

din mâinile jandarimitor, ale călăului şi reapar . 

în societatea pe care o pângăresc: cu triumiui? 

lor —continuă a da de lucru penelor.multor 

rOmiancieri.. Cei doi ' principali în care el se 

încamează sânt Pavi. FevaL şi Poxson bu TERRALL: 

Şi unul şi altul au creat tipuri caii trăesc încă 

astăzi în imaginaţiunea poporului. Puțin lE 

păsa de stil, care consacră operele, şi de 

scopul nobil al artei. Adresându-se poporului 

incult, care e. incapabii de a înţelege îrumt- 

saţile înalte, și a cărui imaginaţiune are ne- 

voe de comoţiuni violente pentru a fi mişcată, 

ei s'au silit să-i procure acele comoţiuni, im- 

pingând până la paroxism curiozitatea şi ne- 

rabdarea lui cu invenţiunile lor. înfiorătoare. 

Eroii lor sânt pleava. societății. Crime, asasi- 

nate, răpiri, dueluri, răsbunări, violări, evadări, 

hoţii, înşelătorii, etc, formează subiectele. ro- 

manelor lor. nesfârşite. Un abur de sânge şi 

o duhoare pestilenţială respiră dealungul lor, 

în loc de intrigă firească găsim în ele încur-
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ături ne mai pomenite, nebune, cari aprind 
„mintea şi o smintesc. Câţi au putut citi până 

32a sfârşit cele 24 de volume cari comptn 
zăpăcitorul roman al. lui Ponson du Terrail, 
întitulat /es Drames de Paris ? 

Acest om, care avea o imaginaţiune ui- 
mitoare, compunea câte 3—4 romane in a- 
«celaş timp pentru 3—4 ziare diferite. Cam 
însă publicul se plângea că în unele foilu- - 
toane reapăreau persoane moarte sau asa- 
'sinate în foiletoanele precedente, Ponson du 
Terrail recurse la un expedient, care-l scăpă 
din încurcătură. El cumpără manechinuri, pe 
<ari le împarte în patru - grupuri pe culori, fie 
care grup reprezentând personajele unul roman. 
Apoi de câte ori se întâmplă că un pesonaj 
trebuia să moară, romancierul reteza capul 
manechinului care . reprezenta acel personaj. 

“Şi cu modul acesta reuşi să înlăture recla- 
naţiunile. Ponsoi du Terrai! s'a stins la vârsta 
de 42. de ani, lăsând dupa dânsul vre-o 800 
volume, pe cari aproape nimeni nu le mai 

„citeşte. 
Pawi. Feva era cu mult superior lui. Pon- 

son du Terrail. Avea spirit şi talent în de- 
scrieri, emoţiunile ce provoca erau mai simple, 

„mai acceptabile, intriga îndemânatică şi în- 
tâmplările legate între ele. Romanul sau pria- 
cipal e les Mysteres de Londres. Către sfâr- 
gitul vieţei sale Paul Feval fu apucat de re- E 
muşcări, de a îl corupt mintea şi inima po- 
porului. cu atâtea opere înfiorătoare, E! sa.
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pocăi de trecutul său, şi începu a scrie ro- 
mane simple şi curate, dar prea târziu. Pu- 
blicul, acel public a cărui minte o exaliase 
cu primele sale romane, şi care nu mai voia: 
altă literatură, îl părăsi. 

Părăsita şi uitată e astăzi întreaga activi- 
tale zadarnică a acestor scriitori. Căci ce a 
rămas dintr'iînsa, decât doar amintirea unei 
imaginaţiuni fecunde în serviciul unor idei 

 condamnabile şi lecţiunea straşnică că totul 

e menit uitării veşnice, dacă nu poartă pe- 

cetea tormei literare şi a unui fond sănătos 
şi umanitar. A 

Cu a patra perioadă (1870—1922) roma- 
nul întră în faza sa cea mai glorioasă. De 

aci înainte numărul româncierilor de valoare 

„devine tot mai mare, iar formele pe cari le 

iea romanul din ce în ce mai felurite, căci 

el ajunge să redea toate manifestările vieţei 

omenești. De aceea şi analiza acestei din urmă 

perioade: cere un studiu deosebit şi amănunţit. 

EI va forma obiectul unui al doilea volum, 

care va apare în curând, | 

, VER 

pm





ERATĂ 

Pag. 29, rândul 16 de sus: a se di văzându-i în loc de: 

văzând-ui, 
Pag. :31, rândul 14 de jos: a se citi eroice în loc de erofice. 

Pag, 32, rândul 4 de sus: a se citi roman în loc de romanzi., 

Pag. 81, rândul 15: a se citi sensualism în loc de sensulism. 

- Pag, 140, rândul 8 de jos: a se citi ingratitudinii în loc de 

ingratidunii. 

Pag, 141, rândul 9 de jos: a se citi păleşte, apoi; 

Pag. 145, rândul 17 de jos; a se citi acesta în loc de aceasta. . 

 


