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Ar alle de romansk. talende Lande er Rumanien det 

yngste i Henscende. til Kultur og Aandsliv; det er i Virkelig- 

heden forst i det 19. Aarhundrede, og endda kun i deis sidste 

Halvdel, at man kan tale om en rumeensk Nationallitteratur. 

Endnu paa Rensssancetiden, da den ypperste Kunst og Viden- 

“skab blomstrede i Italien, Frankrig og Spanien, var de ny- 

dannede  Fyrstendommer Moldau og Valiakiet fuldstaendig 

uciviliserede Lande, og de faa Spirer til aandeligt Liv, der for- 

sigtigt begyndte at pippe frem i det 17. Aarhundrede, kvaltes 

ganske i det 18. da Landene mistede deres Selvstzendighed 

og blev tyrkiske "Vasalstater: under Fanarioternes barbariske 

Regimente scenkedes de i en lang tung Sovn, fra hvilken de 

forst vaktes ved det friske Frihedspust, der' efter den franske 

Revolution gik igennem hele Europa. Nu fik ogsaa den af 

de fremmede Herskere stkkede Nationalbevidsthed Vaekst, og 

med nzsten feberagtig Hast sogte man at skabe Kultur og 

Civilisation efter vesteurop:eisk Manster. Dog Forsogene vare 

famlende og umodne, og Nationens bredere Lag viste sig ganske 

uimodtagelige for dem; de seette derfor kun daarlig Frugt og 

blev nsesten til mere Skade end Gavn. Forst i Aarhundredets 

sidste Halvdel er den hele 'Kulturbevzegelse kommet ind i et 

sundere Spor og har skudt livskraftige Skud, der varsler godt 

for Aandslivets fremtidige Trivsel og Uăvikling i Rumanien. 

Under saadanne Forhold forstaar man, at Landet ikke 

har formaact at yde noget Bidrag til den almindelige europziske
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Kultur; ingen aandelig Bevagelse, ingen stor Opdagelse er 

udgaaet derfra, hvorfor heller intet af dets Navne kan siges at 

have vundet virkelig Berommelse udenfor Landegrensen. 

Den seldste rumsnske Tekst »>Psaltirea Scheiană« er et 

Manuskript fra 1482 (eller 1485), der indeholder en Overseettelse 

Elf 
> O 

rr GA, „cBcrape zu eVEpE af 

6 He BAS EAT p PN Ă 
< 

mr avut Ac PAT VAB, 
neseăpa MAp - „ii ] 

rr £ ISA Art N. ICĂI MTIc> 

xn 4 0ph mYeriaă e tr 

Aduiţă Epin Arrrit PS Flo 
9 

pri Aopa nou, Be - XE. 
AA SEA cȚ, Nas 

Ra ic ămereaț.. A 

Forste Side at Psaltirea” Scheianae, 

efter JI. Bianu's Udgave. 

af Psalmernes Bog og enkelte andre Afsnit af det gamle 'Tesia- 
mente.  Som man af vedfajede Faksimile ser, er det skrevet 
med det kyrilliske -Alfabet,%) et haandgribeligt Bevis — ved 

*) Omskrevet med latinske Bogstaver staar der: Davidu prorocu şi înrpârat. 
Cântare; ședere întâia, Cântecul 1. : Ferice bărbatu ce nu mârge la sfatulu 
necuratiloru, si pre cal€ pâcâtoşiloru nu stă, si la sederile pierd: âtoriloru ni 
sâde. Ce în lIâtia [Fejl for legia] Domnuliii invată (se duoa si noaptial. — 

David, Profet og Konge.  Psalme.: Forste Del. Forste Psalme.  Salig den 
Mand, som ikke vandrer efter de Ugudeliges Raad eller staar paa Syn- 
dernes Vej eller sidder i Spotternes Sade. Men som Nat og Dag grunder 

over Ilerrens Lov.
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Siden af mange andre — for, hvor stierkt slavisk Indflydelse 

har gjort sig gcldende i Rumseniens tidligste Udvikling; det 

kyrilliske Alfabet benyttes iovrigt helt ind i Begyndelsen af 

dette Aarhundrede og har kun langsomt veget Pladsen for det 

latinske. Et andet gammelt Haandskrift, ligeledes fra Slut- 

: ningen af det 15. Aarhundrede er fundet i Klosteret Voroneţu 

i: Bukovina, hvorefter det har faaet Nawnet »Codicele vorone- 

țianuc; det indeholder blanăt andet en Overseettelse af Apost- 

lenes Gzerninger.  Begge disse Manuskripter er forst blevne. 

udgivne i vort Aarhundrede. | 

Af trykte rumzenske Boger findes der ingen for i sidste 

Halvdel af det 16. Aarhundrede, og de stamme endda fra 

Transsylvanien; i Moldau og Vallakiet - indfores Bogirykker- 

kunsten forst i det 17. Aarhundrede. Den eldste Bog er en 

Katekismus, irykt 1559 i Braşov (Kronstadt) af den i mange 

Henseender fortjenstfulde Hans Benkner; men ikke et eneste 

Eksemplar af den er bleven opbevaret til vor Tid. Ved Siden 

af Benkner har Diakonen Coresi udfoldet en omfatiende 

litterzer Virksomhed; han lod trykke »Tetravangeluluc (1561), 

»Praxilu seu faptele apostoliloruc, »Psaltireac o..s. v.  Denne 

“teologiske Litteratur foroges ret betydeligt i den falgende 'Tid, 

da de kalvinistiske Lerdomme beg synde at- faa Indpas og 

finde Forsvarere i Moldau;  scerlig maa fremhzeves »Catechis- 

mulu calvinescuc og Metropoliten Vaarlaams Svar herpaa. 

Foruden Katekismer, Bibeloverssettelser, Bonneboger og 

moralske Betragtninger frembyder den zeldre rum:enske Litte- 

ratur enkelte historiske Kroniker, der som originale Arbejder 

gore Krav paa en lidt nojere Betragtning. Den bety deligste af 

dem er Grigorie Urechi's »Domnii ţerei Moldovei şi viaţa lorue - 

(Moldaus Fyrster og deres Liv). Den skildrer Moldaus Ud- 

vikling fra de selăste Tider til 1594, men har ikke stor Be- 

tydning udover den rent historiske; der er ingen Farve over 

Stilen, ingen Karakter i Fremstillingen; alt berettes tort, uinter- 

esseret og nogternt, :uden Forstaaelse af Begivenhedernes 

Sammenhzeng. Hist og her indlader Urechi sig vel paa mere 

almindelige Betragtninger, men han bliver da nzesten altid 

taaget og uklar; som. oftest indskraenker han sig til helt 

lakoniske Bemsrkninger, gcerne : af teologisk Art, over de sted-
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fundne Begivenheder. Da Alexander den godes Sonner strides 

om Magten, og Eliad for femte Gang besejres af sin Broder, 
tilfojer han: »Heraf ser man, som der staar i Skriften, at 
Menneskene intet formaar, naar Gud ikke er med deme. Og 

da Stefan den store vinder over Ungarn, moraliserer han: 

»Man bor aldrig fore en uretfzerdig Rrig, ti Gud er imod de 

hofterdige«.  Urechi kan saâledes egentlig ikke kaldes Historie- 
skriver, han er nermest en Slags Annalist, idet. han blot 
opramser Fakla i kronologisk Rakkefglge. - Det eneste, som 

har hans Interesse, er-i Virkeligheden Kongerne; Folk og 
Land eksisterer ikke for ham.  Yderst betegnende i saa Hen- 
scende cr Beretningen om et Jordskzelv, der fandi Sied 1472: 
»Samme Aar, siger han, indtraf der et voldsomt Jordskaelv i 
det hele Land, netop i det Gjeblik Fyrsten sad ved Middags- 
bordeti«  Naturligvis forteller han ogsaa om Rumaenernes 
evindelige Krige mod Tyrker og Tatarer,. Polakker og Ungarer 
og om de vilde og voldsomme Slag, der vindes »ved Hjelp 
og Bistand af Gud, den hellige Jomiru og den store Martyr 
Prokope.  Gennem hans faamaelte Bereining -om roverske 
Indfald, Byers OGdelmeggelse og Landes Hzergning, om Forbund, 
der sluttes for straks at brydes, om Bojarernes Troloshed og 
Kongernes Grusomhed o. s. v., faar man et grelt Indtryk af 
et lille kulturlost Lands Trengsler, af Vold og Barbari. Om 
Heltekongen Stefan den store hedder det: »Han var middel- 
hoj af Vakst, let at gore vred og rask til at udgyde uskyldigt 
Blod; det hzendte ham da ogsaa undertiden ved Gilder ube- 
sindigt at drebe Mennesker.e 

Blandt de folgende Historieskrivere maa scerligt to frem- 
haves, 'Miron Costin og Dumitru Cantemir. Miron Costin 
(1633—1692) var en fremragende Statsmand, der tog personlig 
Del i mange vigtige Begivenheder; da han gentagne Gange var- 
i sterk Opposition til Fyrst Constantin Cantemir blev han, 
med dennes stiltiende Samtylkke, myrdet paa en szerlig raa 
Maade 1692, under sin Hustrus Begravelse. Hans Hovedvaerk 
er »Letopisetul ţerei Moldovei dela 1594 până la 1662 (Mol- 
daus Kronike fra 1594—1662), der for den sidste Dels Ved- 
kommende er udarbejdet paa Grundlag af hans egne Opteg- 
nelser efter Selvsyn. Hans Stil er helt anderledes livlig end
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Urechi's, han forteeller godt og klart og ispringer stadigt sin 

Fremstilling med Betragtninger, der priges af hans sterke 

Religiasitet og varme Patriotisme, men” nogen historisk Skribent 

at Rang er han dog ikke.  Det samme kan ogsaa siges om 

Dumitru Cantemir (1673—1723), en Son af Constantin Cantemir 

og selv en kort Tid Herre i Moldau. Han var en szerdeles 

lerd og kundskabsrig Mand og har foruden nogle filosofiske 

Afhandlinger forfattet forskellige historiske Skrifter, af hvilke 

hans Beskrivelse af Moldau utvivlsomt er den vigtigste. Den 

er affattet paa Latin under Titelen »Descriptio Moldavie og 

indeholder en Fylde af interessante Iagttagelser og Oplysninger, 

som ikke findes hos nogen anden Forfatter, hvorfor seerligt 

dens etnografiske Betydning ikke maa undervurderes. Af 

Cantemirs ovrige Arbejder skal nzvnes Istoria ieroglificăc 

(Hieroglyfhistorien), der er en delvis satirisk Skildring af Tidens 

politiske og sociale Liv; de ileste af de optredende ere Kopier 

-efter hans samtidige, og deres virkelige Navne meddeles i et 

Tilleg.  Bogen er imidlertid nzesten ulxeselig paa Grund af 

dens slette Komposition, dens ubehjzxlpsomme Bredde og yderst 

knudrede Sprog.  Endvidere maa anfores den populeer filo- 

sofiske Afhandling »Divanul lumii cu înțeleptul său gâlceava 

sufletului cu trupule (Verdens Tvist med den vise eller Striden 

mellem Aand og Legeme), der er trykt omtrent 1698 og vist- 

nok maa betragtes som den sidste Udlober af Middelalderens 

dialogiserede »Disputationes corporis et anime. Der er endnu 

et Vzerk at omiale, af den seldre Litteratur, nemlig »Carte de 

înveţătura câtră fiul scu Teodosie» (Belzring for min San T), 

der er ct Slags Kongespâjl og i et îlydende og behageligt Sprog 

omhandler Fyrsternes Pligter.  Arbejdet tillzgges i Almindelig- 

hed Fyrst Neagoe Basarab, der regerede 1512—1521, men 

Manuskriptet er fra 1654 og stzerke Indicier taler for, at selve 

Varket ikke er meget zeldre, ja meget tyder endog paa, at det 

ikke er originalt rumensk, men kun en Oversaeitelse. Der - 

findes et tilsvarende moraliserende Kongespejl, der betitles 

>Ceasornicul Domnilore (Fyrsternes Ur); det er forfatiet af 

Nicolae Costin (1660—1712), en 'Son af den ovenfor omtalte 

Miron Costin, men det er endnu uudgivet. 
-
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Vi har nu nzevwnt de vigtigste Vaerker i den aldre 
rumenske Litieratur, og de godigor paa det evidenteste, at 
Landet endnu var saa godt som kulturlast. Men er Litteraturen 
ringe i Omfang og endnu ringere i Verdi for det 16. og 17. 
Aarhundredes Vedkommende, svinder den ind til omtrent 
intet i det 18. Aarhundrede; de faa Spirer, der muligvis havde 

veeret udviklingsdygtige, sygner aldeles bort paa Grund af de 
politiske og sociale Forholds ugunstige Udvikling. 

Under Tyrkiets Krig med Rusland i Begyndelsen af det 
18. Aarhundrede havde Fyrstendommerne sluttet sig til det 
sidste Land, men da Peter den store havde Krigslykken imod 
sig og paa ydmygende Betingelser maatte slutte Freden i 
Hussi 1711, gik det ud over hans Forbundsfeeller.  Fyrsten i 
Moldau, den begavede Historieskriver Dumitru Cantemir blev 
nodt til at îlygte til Rusland (1711), og den gamle Constantin 
Brancovan fortes som Fange til Konstantinopel, hvor han 
halshuggedes sammen med sine tre Sonner for Sultan Akmed IIVs 
Ojne.  Tyrkerne gjorde sig nu fuldsteendig til Herrer over 
Fyrstendommerne, der lige indtil 1821 blev styrede som iyr- 
kiske Vasalstater af de saakaldie Fanarioter.  Disse vare af 
gresk Herkomst og nedstammede fra de fornemme Slzgter, 
der blev skaanede ved Konstantinopels Erobring 1453. De 
havde lidt efter lidt hvet sig til at blive cet ved Formue 05 
Fodsel begunstiget Aristokrati, og ved deres diplomaltiske Be- 
hzendighed havde de tillige forstaaet at gore sig uundverlige 
for Sultanerne; men, de var i hoj Grad samvittighedslose og 
grusomme, og de hundrede Aar, de forte Scepteret i Fyrten- 
dommerne, er opîylăt at de raaeste Voldsomheder og de for- 
foerdeligste Udsugelser.  Omtrent hvert tredje Aar blev der 

„indsat to nye EFyrster, og deres' Hovedhbestrzbelser gik ud paa 
ved alle Midler at skaffe sig de Penge tilbage, som deres Ud- 
nevnelse havde kostet dem. De medforte tillige en Skare 
forlobne Landsmzend, der blev indsat i Landets hojeste Em- 
beder, og greesk-tyrkiske Sceder og Skikke indfortes overalt. 

“Det var en mark Tid for den rumsenske. Nation, dens 
Selvbevidsthed blev traadt under fFod paa alle Omraader, 
Folket blev udplyndret af dets egen og den fremmede Adel 
og drevet til Arbejde med Piskeslag; Nationalforsamlingerne
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blev ophzvede, og Skolerne lukkede;. det rumanske Sprog 
blev ganske lilsidesat, og det hellenske var eneherskende ved 
Hoilet, i Kirken og ved Domstolene. Landet nedvzerdigedes 
ikke alene indadiil men ogsaa udadtil. I 1775 blev Bukovina 
afstaaet til GBsterrig, og ved Freden i Bukarest 1812 gik 
Bessarabien over i Ruslands Besiddelse. 

Under. saadanne Forhold kunde intet Aandsliv udvikle 
sig, og den indslumrede Nationalbevidsthed vaagnede forst af 
sin lange Dvale, da Luftningerne fra den franske Revolution 
ogsaa naaede de fjxerne Lande i Gsteuropa. Det var de sieben- 
bărgske Rumznere, der forst vaktes og ved deres energiske 
Bestrabelser gav det direkte Stad'til en ny Era. 

I den estrigske Provins Transsylvanien eller Siebenbirgen 
var det rumenske Sprog ikke blevet undertrykt og kuet som 
i Fyrstendommerne; det var Gejstlighedens Sprog, og det lzertes 
i Skolerne; gennem den stadige Forbindelse med den romersk- 
katolske Kirke og de mange unge Presters Studieophold i 
Rom var der tillige vedligeholdt en uklar Bevidsthed om 
Sprogets romanske Karakter og Oprindelse, og denne Bevidst- 
hed, der efierhaanden antog stzrkere og mere udpragede 
Former, fandt mod det 18. Aarhundredes Slutning begejstrede 
Talsmaend i Samuil Micu, Petru Maior og George Şincai. 
Maniu Samuil Micu (1745—1806), af Tyskerne oversat til Klein 
(Clainu), udfoldede en meget betydelig litterer Virksomhed 
for at bringe det rumsenske Sprog til JEre og Veerdighed og 
skabe en rumensk Nationalitetsbevidsthed.  Foruden en Bibel- 
overszeitelse har han udgivet adskillige teologiske Afhandlinger 
og Skoleboger; endvidere har han skrevet Rumzniens politiske 
Historie, den rumenske Kirkes Historie og udgivet den forste 
rum:enske Grammatik »Elementa linguzx Daco-Romanzec (Wien 

1780), hvor det kyrilliske Alfabet ikke benyites. Hans Vaerk 

fortsattes af Petru Maior (1755—1821), »Rumsniens Mosesc; 
denne Mands Virksomhed fik en afgorende, om nzeppe gavnlig 

-Betydning for den Retning, som den vaagnende Nationalitets- 

bevidsthed tog. Hans Hovedvserker er Istoria pentru începu- 

tul Românilore (Om Rumsenernes Oprindelse; Buda 1812) og 

»Dictionar român-latin-unguresc-nemţesce (Rumsensk, latinsk, 

ungarsk, tysk Ordbog; Buda 1825); de modtoges begge med: 

II. Verdens-Litteraturhistorie. 33
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stormende Begejstring af Rumsenerne og med stzerk indigneret 

„og bitter Kritik af Ungarerne, Tyskerne og Slaverne.  Maior's 

Hovedbestrbelse gik nemlig ud paa at godigore, at Rumznerne 

hverken vare Slaver eller Ungarer, Tyskere eller Grekere, men 

tilhorte »Romaniac, at de vare Trajans Efterkommere, et 

Broderfolk til Italienerne, Spanierne og Franskmendene, og 

at deres Sprog ligesom disse Nationers var romansk, At 

rumensk er et romansk Sprog, derom hersker der nu ingen 

Tvivl, men det er ligesaa utvivlsomt, at det i en meget be- 
iydelig Grad har optaget fremmede Elementer i sig. Dette 
kunde eller vilde man ikke se dengang; alt skulde vaere Latin. 

Derfor banlystes absolut det kyrilliske Alfabet, og Ortografien 

omformedes paa den mserkeligste Maade efter Latinen, ligesom - 
ogsaa de urimeligste Etymologier blev opfundne, idet man 
ihzerdigt tillempede Videnskaben efter patriotisle Bjemed: det 
gode slaviske Ord ceas (Time) afledes saaledes af latinsk 
cesura (Caesur, Overskering), »fordi Dagen deles i 24 Over- 
skzeringer«, boier (en Bojar, Adelsmand) identifiseres med ita- 
liensk voglia (Vilje), »fordi en Adelsmand altid kan udfore sin 
Vilje« o. s. v. Maior's Ven George Șincai (1754—1816), arbej- 
dede i samme patriotisk videnskabelige Retning; “hans Be- 
strabelser har tillige en udpreeget pan-rumsensk Karakter. | 
30 Aar var han optaget af at skrive alle de rumansk talende 
Landes Historie, men da han ii 1812 forelagde den ostrigske 
Censur sit Vark, lod Dommen: Bogen fortjener at brzendes 
og Forfatieren at hsenges.  »Istoria naţională a tuturor Ro- 
mânilor« saa da ogsaa forst Lyset lzenge efter Forfatterens 

Dod; den blev udgivet 1853 i Jassy, men har nu kun Interesse 

som Udiryk for den Begejstring . hvormed Forfatteren omfat- 
tede den pan-rumanske Tanke. 

Den Mand, der praktisk begyndte at gennemfore de Re- 
former, som »den rumznske Renzssance Trestjzernec havde 
indledet, var George Lazar (1779—1823); ved formaaende Be- 
skytteres Hjcelp Iykkedes det ham ai faa oprettet en Art poly- 
teknisk Skole i Klostret St. Sava i Bukarest, hvor al Under- 
visning foregik paa' rumaensk, medens det graske Sprog var 
fuldsteendigt. udelukket.  Dette Eksempel var frugtbringende. 
Der var Grade i Luften, Nationaltanken laa og spirede overalt, 
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og der kom hurtig og sterk Vaekst i den, da Bojaren Tudor 

Vladimirescu rejste Frihedsfanen i 1821, og de sidste Fanarioter 

forjagedes. Der oprettedes Skoler rundt omkring, hvor Studiet . 

"af Feedrelandets Sprog og Litteratur indtog den fornemste 

Plads. Der grundlagdes populzere Tidsskrifter, der skulde 

sprede Kundskab og Interesse i Folkets bredere Lag. Asachi 

stiftede 1829 »Albina româneascăc (den rumsenske, Bi), Eliade 

»Curierul românescuc, 08 Boliac grundlagde »Curiosule, der 

dog snart blev forbudt paa Grund af dets politiske Meninger. 

Der gjordes ogsaa Forsog paa at skabe en: national Scene; 

med Understottelse af Sturza oprettedes 1836 et Teater i Jassy, 

hvor den forste Forestilling blev givet den 23. Februar 1837. 

Den nationale Folelse var vakt; nu skulde der skabes en 

ny national Kultur. Landets unge Sonner blev sendte til Ud- 

landet, iszr Frankrig, for at studere, og de vendte hjem 0p- - 

fyldte af en glodende Begejstring for vesteuropxisk Aandsliv 

og med en naiv Tro paa, at de med et Slag kunde omforandre 

alt i deres Fadreland. De oversaa!, at der end ikke fandtes 

Spirer til noget Aandsliv, der kunde paavirkes af Impulser 

„ udefra, og de forstod ikke, at Civilisation ikke saaledes kan 

stampes frem af gold og udyrket Jord. Man bliver derfor 

Vidne til en lang Rkke forhastede og mislykkede Forsag paa 

at skabe en national Litteratur og Videnskab. Man begynder 

med at overszite og efterligne de vesteuropziske Digtere, seerlig 

Goethe og Byron, Lamartine og Victor Hugo, men denne 

Litteratur har intet Bud til det rumenske Folk:  Werther's 

»Weltschmerze er lige saa uforstaaelig som Lamartine's elegiske 

Drommerier for en Nation af uvidende Bonder og Borgere, 

der knapt endnu er. helt vaagnet efter Aarhundreders Under- 

kuelse og Barbari. + 
Samtidigt med at man ved disse Oversaitelser forsager 

pâa at skabe et fint Litteratursprog, forplumrer man det ved 

Optagelsen af en Mzengde seerligt franske Laancord, som Folket 

ikke forstaar, og man forkvakler, det ved at antage en umulig | 

Ortografi. Man havde afskaflet det kyrilliske Alfabet, og her- 

med var det Slor faldet, der hidtil havde dzekket over Sprogels 

romanske Karakter. Nu skulde alle se, at Rum:enerne vare 

Trajans Efterkommere, at deres Sprog var en Udlober af 
330
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Latin og kunde sidestilles med fransk og italiensk, og det blev 

derfor betragtet  nsten som en national Pligt at give de 

rumsenske Ord ct saa latinsk Udseende som muligt, ja man 

nojedes end ikke med at iklzde Sproget en saadan meningslos 

ctymologisk Ortografi, man indfarte ogsaa ganske vilkaarligt 
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en Maengde latinske Ord, som udstyredes med rumaenske 
Endelser.  Dette sproglige Humbug, der paa mange Maader 
har veret til ubodelig Sade, Inzesattes endogsaa tilsidst af 
selve det rumsenske Akademi i en stor Ordbog, der blev ud- 
sivet af Massimu og Laurianu (1871—76) ” 
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Hermed synes Toppunktet naaet, og da man ogsaa. paa 
andre Omraader var kommet ud i et lignende Ufore, begyndte 
Kritikken, der hidtil kun i Ny og Ne og yderst spagfierdig 
var fremkommet med Smaaindvendinger, at blive mere hoj- 
rostet, indtil den fandt en ligesaa dygtig som. uforfeerdet Ord-" 
forer i! Titu Maiorescu, der i en Rekke skarpe Artikler blottede 
alt det usunde og falske i den nylavede rumznske Kultur, 
Han skriver saaledes: »Forend der her fandtes et udviklet og 
modent politisk Parti, der behovede sit eget Organ, og forend 

_her var et dannet Publikum med Trang til Lasning, har vi 
grundlagt politiske Dagblade og litterere Revuer, og vi har 
forvansket og nedverdiget Journalistikken.  Forend vi havde 
Skolelzerere, har vi lavet Skoler paa Landet, og farend vi 
havde Videnskabsmsend, har vi aabnet Gymnasier og Univer- 
siteter og saaledes forvansket Undervisningen.  Forend vi alle 
havde en i Skolerne grundlagt almindelig Dannelse, har vi 
lavet rumzenske Atheneummer og litterzere Samfund, og forend 

- vi havde blot en Skygge af original videnskabelig Virksomhed, 

har vi grundlagt et rumensk Akademi med Sektioner for 

Filologi,. Historie, Arkzologi og Naturvidenskaberne, og vi har 

dermed forvansket Akademiets Id6. Forend vi havde de nod- 

vendige Kunstnere, opretiede vi et Musikkonservatorium, for- 

end vi havde en eneste talentfuld Maler, grundlagde vi et 

Kunstakademi, og saaledes har vi i ogsaa misbrugt og forvansket 

alle disse Kulturformer.« 

Maiorescw's Optraeden indleder. en ny . Era i. rumzensk 

Aandsliv.  Ved sin drbende Kritik bryder han Staven over 

al den tidligere Tids nationale Humbug, og samtidigt saetter 

han sig i Spidsen for 'de Krafter, der alvorligt onskede, at 

Sagerne skulde bringes i en ny og bedre Gaenge. 1 1867 stif- 

tede han sammen med Alexandri og andre den litterere For- 

ening Junimea, der blev Samlingsstedet for alle Tidens unge 

fremadstriebende Aander, og denne Forening fik sit eget Organ 

»Convorbiri litterare«, hvor man -dristig tog Kampen op mod 

den fordzervelige Chauvinisme, der havde frembragt saa meget 

hult og falskt. Under sejg 'Modstand af alle Bagstrievere, 

ryddede man med skaanselslas Kritik op i gamle Fordomme, 

og Maiorescu var stadig med sine kloge og skarpe. »Criticec i
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Spidsen for Oprydningsarbejdet.: Det var farst og fvemimest 

Latineriet, han sogte at komme tillivs, og den kolossale 

nationale Selvovervurdering; hans. vagtige Ord faldt som 

Kolleslag over Modstanderne, og hans Sprog var tidt bidende 

“ nvast; et Sted skriver han: >Vi maa ikke gare Patriotisme 

identisk med Dumhea; et daarligt Arbejde fortjener ikke Ros, 

plot fordi det er skrevet paa rumaensk.c 

Maiorescu's Bestrăbelser bar Sandheden i sig, og de har 

da ogsaa baaret god Frugt. For de nulevende yngre For- 

fatiere har han veret den sikre Forer og Larer, his Raad 

og Anvisninger har vzeret dem alle til uvurderlig Nytte. Han 

har brudt Staven over det udenlandske Abekatteri og angivet 

den eneste Vej, der var at slaa ind paa, nemlig Opbyggelsen 

af- en rumsensk “Kultur paa national Grundvold, og i disse 

Bestrabelser modes han med den hojtstaaende Forfatterinde 

Carmen Sylva, bag hvilket Pseudonym som bekendt den tysk- 

fodte Dronning Elisabeth skjuler sig. Hendes omfaitende For- 

fattervirksomhed tilharer vasentligt den tyske Litteratur, men 

hun har paa mange Maader gjort sig fortjent ved at udvikle 

og retlede den rumsenske. Nationalfelelse; hun har ophjulpet 

Industrien og den hjemlige Husflid og stattet Litteraturen og 
Kunsten.  Desuden har hun gennem talrige Overssettelser gjort 

den rumenske Litteraturs Hovedvaerker bekendte i Udlandet. 

_Det fortjener ogsaa at fremhzves, at i hendes originale, paa | 
tysk skrevne Arbejder er Motivet. hyppigt hentet fra rumzensk 

Folkeliv eller Folkepoesi.. — 

Naar vi efter denne korte Udsigt over den rumaenske Kul- 
turs almindelige Udvikling i vort Aarhundrede vil dvaele ved 
de Personligheder, som har frembragt noget af blivende Veerdi, 
nades vi til i Tavshed at forbigaa de fleste af de Digtere og 
Videnskabsmzend, som figurerer î de almindelige rum:enske 
Litteraturhistorier, og som man tidligere i patriotisk Begejst- 
ring ikke undsaa' sig ved at kalde Titaner, men son den 
nyere Kritik reducerer til tarvelige Middelmaadigheder. Til- 
bage bliver da i det hojeste en Snes Navne. 

En af dem, der ivrigst sluttede sig til Lazar og hjalp ham 
ved Grundlzeggelsen af hans Skole, var Jon S..Jancu Văcărescu
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(1786—1863); denne fintdannede Mand omfattede alle Tidens 

Frihedsbesirmbelser med stor Varme, han stillede sig med. 
Begejstring paa Tudor Vladimirescu's Side og protesterede 
senere ,energisk mod .Russernes Overgreb. , Tillige har han i 

.. a . ia DR - e 

  

  

        
  

, CARMEN SYLVA.: 

veltalende Vers talt sit undertrykte Lands Sag. Interessant er 

det at se, at denne Mand, hvis Dannelse veesentligst var gresk, 

og hvis litterere Sympatier nzermest vare franske — han 

syslede meget med at oversatte Racine — ogsaa har SBjet 

aabent for, hvilken Skonhed, der kan rummes i Rumsnernes
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Folketro og benylter Jelele (en Slags Elvefolk) som poetisk 
Motiv.  Nogen betydelig Digterbegavelse sad han dog ikke 

inde med; den farste virkelige Digter, den rumenske Litteratur 
har at fremvise, er Constantin Negruzzi (1809—1868). Han 
lzerte som. Barn 'gresk for rumănsk, og da hans Forzldre 

-ved Revolutionens Udbrud 1821 flygtede til Bukovina, gjorde 
han der Bekendtskab med den russiske Digter Puschkin, der 
paavirkede. “ham stierkt og vakte hans litterzere Interesse; des- 
uden lcerte han ham russisk, samtidigt med at en fransk 

Emigrant  lerte ham fransk.  Det er under disse Forhold 
meget naturligt, at Negruzzi debuterer med Oversaettelser fra 
russisk og fransk (V. Hugo). Men snart giver han sig ogsaa i 
Lag med originale Arbejder baade i Vers og Prosa. Et af 
hans Hovedvaerker er :»Aprodul Purice« (Junker Purice), et 
episk Digt, hvis 'Stof er hentet fra Moldaus Historie; det 
besynger. Rumsnernes „Kampe med Ungarerne under Stefan 
cel mare: og beeres af'en.varm Begejstning for Landets For- 
tidsminder. Enkelte. Dele af Digtet hzever sig overordenilig 
hojt i Henseende til plastisk Anskuelighed og kraftigt malende 
Sprog.  Scerlig er Skildringen af Sammenstadet mellem den 
unge Anferer . Hroiot og FEysst Stefan blevet beromt: 

Precuira. cînd o” stâncă măre dintr'un munte s'o surpat, 
Zărobeste, doboară, sfarmă, ori-ce 'ndrnmu-i a aflat, osv.*) 

Blandt, hans Prosaarbejder, der er samlede under Titelen 
»Păcatele''tinerețelore (Ungdomssynder), maa serlig et Par af 
hans Noveller fremhzeves, »Alexandriu Lăpuşneanu, -nvor han 
i et malende Sprog skildrer alle de Redselsgaerninger;: som den 
fanariotiske-Tyran; efter nvem “Fortzellingen har Nâvn, gjorde 
sig skyldig i, og »Zoec, der paa Grundlag af en virkelig sted- 
fundet Begivenhed i 1827 beretter om en ung Pige, der for- 
fores og skyder sig, da hun forlades af sin Elsker Jancu. 
Men nogle Maaneder senere dar ogsaa Jancu af Hjcerne- 
betiendelse; han troede bestandig at hore Skud og at se en 
blodende Kvinde, der vilde omfavne ham. 1 begge disse 

*) Ligesom en veldig Klippeblok, der siyrier ned fra et Bjzrg, Enuser, om- 
siyrter og tilintetgor alt, hvad den moder paa sin Vej osv. 
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Noveller viser Negruzzi sig stzrkt paavirket af Mârimâe, hvis 
cjendommelige korte og fâste Fortellemaade han soger at 
efterligne. " . 

Negruzzi's Jevnbyrdige er Dumilru Bolintineanu (1819 
—1872); han debuterer 1842 med Digtet »O fată tînără pe 
patul morţii« (En ung Pige paa Dodslejet), nzermest en Efter- 
lisning af Andr6 Ch6- 
nier's »La jeune cap- 
tivec, og dette Digt vakte 
en saadan Opsigt, at 
man straks knyttede de 
aller storste Forhaab- 
ninger til ham og — 
sendte ham til Paris for 
hans videre Uddannelses 
Skyld.. Han opholdt sig 
nu flere Aar i Frankrig 
og foretog derefter for- 
skellige lange  Rejser, 
der farte ham lige til 
Orienten; 1859 blev han 

af Fyrst Cuza udnzevnt 
til Minister, men styr- 
tedes 1866 og tilbragte 
de sidste Aar af sit Liv 
i Fatligdom og Nod. 
Hans  Produktion er 
temmelig  omfattende, 
men af hojst forskellig 
Verdi; han har forsagt  . . - . 

sig som Epiker i den mislykkede »Traianidac, hvor hân be- 

synger Daciens Kolonisation, han har skrevet Romaner efter. 

fransk Monster og behandlet forskellige Afsnit af Fyrsten- 

dommernes Historie i dramatiske Scener.  Ingen af disse. Ar- 

bejder har dog videre Betydning; hojest naar han som Lyriker 

i »Florile Bosforuluic, »Bazmele Macedonele« og. »Reveriilec. 

Bolintineanu stod i Venskabsforhold til Vasile Alexandri (1821 

—1890), der vel er den beroniteste af alle Rumzniens"Digtere. 

= 

        
COxSTANTIN NEGRUZZI.
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Han debuterer 1839 med Digtet »Buchetiera din Florenţae, 

men vendte sig efter flere lignende Forseg huriig til Dramael, . 

da han sammen med Negruzzi og Cogălniceanu blev gjort til 

Direktar for Teatret i Jassy. En national dramatisk Litteratur 

eksisterede ikke — han vilde da prove paa at afhjzelpe denne 

Mangel og begyndte at skrive Vaudeviller, Farcer og Komedier; 

nogen videre Verdi har disse hans cldre dramatiske Arbejder 

. "dog ikke. 1 det beva- 

gede Aar 48 tog han 

livlig Del i de politiske 

Stridigheder stadig paa 
Fremskridipartiets Side - 

og han opflammede til 
Kamp for Frihed i det 
energiske Digt: 

        

  

Voi ce stati in adormire, 

Voi ce staţi în nemiscare.*) 

Tilsidst maatte han 

endog for nogen Tid for- 
lade Landet, men han 

_ vedblev stadigt at kempe 

for  Rumsniens Fri- 

gorelse, ligesom han var 

en varm Talsmand for 

Fyrstendommernes For 

ening; til Modet i Jassy 

1856 havde han skrevet 

»Hora unirii (Unions- 

hymne), som han selv 

foredrog under umaadelig Begejstring. De folgende Aar vier 

han udelukkende til politisk Arbejde, men cfter Cuza's Fald 

"vender han atter tilbage til Litteraturen. 
Hojest i Alexandri's Digtning staar utvivlsomt hans »Pas- 

teluric, hvor han i formfuldendte Vers besynger Naturen og 
dens evigt vekslende Skonhed; der er fin Farve, Folelse 08 
Stemning over hans Landskaber, og hans Skildringer af For- 

  
          
  

VASILE ALEXANDRI. 

*) 1, der slumre, I, der leve i dorsk Ro.
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aaret er baaret af en svulmende Livsglede.  Har, hvorledes 
_han skildrer Foraaret: 

Ah! eată primăvara cu sinu'i de verdeaţa! . 

In lume'i veselie, amor, sperare, vieaţa, 

- Şi cerul şi pămentul preschimba sărutări 
Prin rade aurite și vesele căntâri!*) 

Endelig har Alexandri indlagt sig stor Forljeneste ved at 
indsamle og udgive sit Lands Folkeviser. Da hans .»Doine și 
Lăcrimioare« saa Lysei 1853, var denne Samling for. selve 
Rumenerne som en hel Aabenbaring, og da den ved Over- 
sattelser var blevet kendt i Vesteuropa, vakte den overalt den 
samme forbavsede Beundring.  I disse Viser markede man 
som et levende Pust fra det Folk, der i Aarhundreder havde 
levet og lidt,. kmempet og stridt paa Sletterne ved Donau ogi 

Karpathernes vilde Bjzerge; her var — i Modsetning til Skon- 

litteraturens tit saa tarvelige Flitter — alt agte og paalideligt, 

her var Originalitet og Selvstendighed, primitivt stzerke Folelser 

og en svulmende Fylde af Skonhed og Kraft, af Skzlmeri og 

Alvor.  Rumsaniens Folkeviser ere endnu at betragte som 

Landets fornemste Aandsfrembringelse, og de blive saa meget 

interessantere derved, at en stor Del af dem utvivlsomt er for- 

holdsvis gamle og saaledes bringe Bud fra Tider, . der ellers, 

Jittercert set, kun er yderst sparsomt representerede. 

Alexandri's Visesamling, der udkom i en betydelig foraget 

Udgave 1866, har i Forbindelse med Maiorescuw's »Criticec 

megtigt bidraget til at bringe Aandslivet ind paa helt nye 

Baner. * Man vender sig bort fra Efterligneriet, man soger at 

skabe selvstendigt paa nationalt Grundlag; og der opstaar 

en hel Litteratur, der veesentlig er inspireret af de hjemlige 

Forhold og bygget over folkelige Motiver. Sserlig er her No- 

vellen godt reprăsenteret; foruden N. Gane's »Novellec (1880), 

maa fremheves Jacob Negruzzi's »Copii de pe natura, en 

Art: Hverdagsskizzer, hvor han med megen Humor og et 

skarpt Blik har taget sin Samtid med alle dens Skrobelig- 

*) Nu kommer Foraaret med Barmen fuld af Gront, og i dets Folge gaar Gide 

og Kaerlighed, Haab og Liv; Himmel og Jorăd udveksler Kys i Solens gyldne 

Straaler og Fuglenes glade Sange.
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heder og Latterligheder paa Kornet. Det er iser Smaa- 

borgerne, han skildrer; Joan Slavici har derimod vendt sig til 

Bonderne, som han med megen realistisk Kunst afmaler i sine 

»Novele din popore, af hvilke »Moara cu noroce (Lykke- 

mollen) maa betegnes som et. lille Mestervserk.  Jevnbyrdig 

med Slavici. som Forteeller er Jon Creanga (1837—1889), der 

spger sine JEmner i folkelige JEventyr, Viser og Anekdoter, 

som han genforteeller med kosteligt Humor. 

Langt op over alle den nyeste Tids Digtere rager dog 

Mihail Eminescu (1849—1889). Han lab tidlig: af Skole for at 

farte rundt i Provinserne med en Flok Skuespillere, blev der- 

cfter af Familjen sendt til Wien for at studere Filosofi og 

udnzevntes ved sin Hjemkomst til Bibliotekar i Jassy. Lrenge 

forblev han dog ikke i denne Stilling — ved formaaende Ven- 

ners Hjlp blev han sat i Stand îil atter at 'rejse udenlands 

for at fortszette sine Studier, men hans urolige Sind drev ham 

hurtigt tilbage, og, da hans Plads som Bibliotekar i Mellem- 

tiden var bleven besat af en anden, kastede han sig over 

Journalistikken, og presterede som Redaktar af »Timpule et 
meget belydeligt og dygtigt Arbejde, men Overanstroengelse og 
et umaadeholdent Liv gjorde ham syg baade paa Sjal og 
Legeme, og efter seks Aars tunge Lidelser dade han paa en 

Sindssygeanstalt i Bukarest. Eminescu's litterere Efterladen- 

skaber bestaar af en storre Samling politiske Artikler, et Par 

Noveller og et Bind Digte. Det er disse hans »Poesiie, der 
har givet ham Ry som det moderne Rumaniens storste Digler; 

de har gjort ham til alle unge rumsnske Forfatteres Afgud 

og uforlignelige Forbillede, de har i Carmen Sylvas Rige 
skanket ham JEresnavnet »rege al poezieic.  Dette er let for- 

staaeligt, ti det er utvivlsomt, at Eminescu rager meget hojt 

op, han “er Digter af Guds Naade; alt hvad hans je ser og 

hans Sij:el foler, forstaar han at omsaette i den lodigste Poesi. 

1 Modszining til Alexandri, der i mange Henseender var 

fransk i Smag og Udvikling og ved enhver Lejlighed stillede 
sis fjendiligt overfor 'Tyskland, har Eminescu udviklet sig 

under. stzerhk iysk Indflydelse, han begynder som fuldblods 

fomanţiker, og i sine noget konventionelt svzermeriske Skil- 
| ringer af den fredlyste, drommende Natur minder han baade 
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om Eichendorit og Rickert. 1 de senere Digte, der delvis er 
holdte i Folkevisetone, bliver hans Naturopfattelse langt mere 

selvstendig, mere udpreget personlig; han forstaar paa en 
ejendommelig betagende Maade at levendegore Naturen med 
dens mystiske, mylrende Liv: Skoven bliver en magtig Hersker, 
der forer Sol og Maane i sit Skjold, Hjortene ere hans Hof- - 
mend, og Harerne hans Lobere, Naitergalene synge for ham 
og Kilderne fortelle ham JEventyr.  Det er dog kun, naar 
Eminescu besynger Naturen, at hans Hjerte kan fele Glede 
og Ro; overfor Menneskene og deres Fzerden, er hans Sind 
fuldt af Bitterhed og Had.  Heine's spottende Weltschmerz 
modes i ham med Schoppenhauer's Pessimisme, og hans troes- 
forladte Fortvivlelse slaar endog ud i vilă Blasfemi, som i 

„Rugăciunea unui Dace (en Dacers Ban); her er alt Opgivelse 

og Sonderknuselse, alt skzerende Spot over Tilvzrelsen; der 

er kun 6t Lyspunkt for det lidende Menneske, Haabet om 

den evige Tilintetgorelse. Eminescu nzerer et stzerkt Had til 

vor Tids Samfundsforhold, og det kommer kraftigt til Orde îi 

»Imperat şi proletare (Kejser og Proletar), hvor han taler deres 

Sag, som fryse og sulte, skont der er nok af Penge og Mad 

omkring dem; hans Proletar bliver en înysende Anarkist, der 

profeterer dette fordzervede Samiunds fuldstzendige Forsvinden. 

i en stor »potope (Syndilod); men Digteren tror ikke selv. paa, 

at Lykken dermed  vil komme ind i Verden, Formerne vil 

“plot veksle, men Ondet bestaa, ti Menneskene skabites, nogle 

til at undertrykke, andre til at undertrykkes. Vor Tid rummer 

for Eminescu kun Usselhed og Svaghed, han troer ikke, at 

Fremtiden vil blive bedre; han elsker derfor at dromme sig 

tilbage til de stolte Dage, da Heltekongen Mircea sejrrigt mod- 

stod 'Tyrkernes Velde, eller han henlzegger sit Drommeland i 

de Iyse og Iykkelige Tider, der »tenkte i Jiventyr og talte i 
Digte.  Saasnart han saaledes er kommet bort fra Virkelig- 

heden, forstummer hans vilde 'Trods, der kommer Ro og 

Mildhed i hans Sind, og han finder de fineste og ammeste 

Ord, naar han tolker sine Folelser for en elsket Kvinde, »den 

” vidunderlige med de store Qjne og de kelige Hsendere, — 

men skuffet og bedraget i sin Kzerlighed flammer atter Had 

og Fortvivlelse op i ham.
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Eminescu er Foreren i den moderne rumenske Litteratur; 

omkring ham har îylket sig en hel Skare yngre Forfattere, 

af hvilke fiere har lagt et ubestrideligt Talent for Dagen i de 

mange forskellige Opgaver, paa hvilke de har provet deres 

Krafter. Dog, hvor hele denne seneste Litteraturbevagelse 

forer hen, og hvilken Betydning, den faar for Landets Aandsliv, 

kan man endnu ikke domme om. 

TȚil Slut nogle Ord om den videnskabelige Literatur 

i Rumsnien.  Det vil 
efter det  foregaaende 

staa klart, at Landet 

ikke  frembod  nogen 

gunstig Jordbund for 
videnskabelige Studier; 

det skortede vel ikke 

paa Flid og Skrivelyst 

— tvzertimod, men paa 
_Rritik og Metode, og: 
meget af den Videnskab, 

der er produceret lige 

op til vore Dage, er 
veerdilost. Dog ved Siden 

“ afden megenTarvelighed 

irffes enkelte Navne, 

der er en Are for Landet. 

MIHAIL COGALNICEANU. Fremfor alle maa Mihail 

| Cogălniceanu  (1817— 

1891) nzevnes; han er en af det nyere Rumzeniens betydeligste 

Mend og har udfoldet en ligesaa alsidig som frugtbringende 

Virksomhed. Han var foruden Historiker og Filosof tillige 

Politiker og Nationalskonom, han gik i Spidsen for en Mangde 

Reformer og havde eri vasentlig Del i, at Zigeunernes Slaveri 
blev .ophzvet. Han har grundlagt flere videnskabelige Tids- 

skrifter og skrevet en Msngde starre og mindre historiske 08 
politiske Afhandlinger. Hans Hovedvark er en samlet kritisk 

Udgave af alle zldre rumenske Kroniker og andre historiske 

Tekster (under Titelen »Cronicile Românieie).  Ved Siden af 
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Cogălniceanu maa nzvnes hans jzevnaldrende Ven Jon Ghica 
(f. 1817), der i flere Aar var ansat ved den videnskabelige 
Hojskole i Jassy, hvor han docerede Matematik, Geologi og 

Nationalokonomi og fik stor Indflydelse paa den studerende 
Ungdom.  Efter Revolutionsaaret lagde Politikken paa mange 
Maader Beslag paa hans fremragende JEvner; han -var Forer 
for det  antirussiske 
Parti, der styrtede Bi- 
bescu, og blev derefter 
Rumeniens  Repreesen- 
tant i Konstantinopel, 
udnzvntes 1856 til Gu- 
vernor paa Samos og 
har  senere  gentagne 
Gange varet Minister og 
Konsejlpresident. Af 
hans Forfattervirksom- 
hed maa serlig frem- 
hzves hans »Convorbiri 
economicec, der ved 
sine indtrengende Un- 
dersogelser af Ruma- 
niens Hjxlpekilder og 
skarpe Kritik af mange 
skeve Forhold fik uvur- 
derlig  Betydning for 
Landets Udvikling. 

Af andre Navne kan . 
endnu anfores  Histo- 
rikerne Nicolae Bălcescu 
(1819—1852), hvis Hovedverk er >Istoria Românilor sub 
Mihaiu Viteazule. FEudoziu Hurmuzachi (1812—1874), Udgiver 

af det fortjenstfulde Samlervzerk  »Documente privitoare la 

Istoria Românilore, Grigorie Tocilescu (f. 1846), A. D. Xenopol, 
C. Esarcu, o. a. Arkelogen Alexandru Odobescu (1834—1895), 
Filologen B. P. Hâsdeu (£. 1836), Udgiver af det store Lexikon 

»Etymologicum magnume og Forfatter af talrige filologiske 

  
  

  
            

Jox GHICA.
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og historiske Arbejder, og hans Discipel Jon Bianu, Akademiets 

Sekretăr og fortjenstfulăd Litteraturhistoriker, Șaineanu, Lam- 

brior, Tiktin, M. Gaster, o. s. v. 

Udsigi over Vorker, der giver en samlet Frermustilling af Epoker 
i den rumanske Litieraturs Historie. 

E. Picot, Coup d'eil sur histoire de la typographie dans les pays roumains 
au XVIe sitcle. Paris 1895. — A. Densusianu, Istoria limbei şi literaturei române. 
Jasi 1891. — G, Adamescu, Noţiuni de istoria limbii si literaturii rominesti, Bucu- 
resti 1896. —: W, Rudow, Geschichte des Rumâănischen Schrifttums.  Wernigerode 

1892. — 7. Maiorescu, Critice. Bucuresti 1874. — J. Bianu, Despre cultura si literatura 
româneâsca în secolul al XIXlea. S. St. 1891. — Rumânische Dichtungen, deutsch 

von Carmen Sylva.  Herausgeg. mit weiteren Beitrăgen verschen von Mite Krem- 
nitz.  Leipz. 1881. — Om Folkelitteraturen se: M. Gaster, Literatura populară 
română. Bucuresti 1883. — Ar. Nyrop, Romanske Mosaiker, S.79—112. Kbh. 1885. 
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