
    

  

//atculnci 7/2 
GÎIBRĂILEANU |. - RSSA 

436%, (ucmaelie At pă 

Spiritul Critic 
în 

  

  

= Cultura Rominească 

4 | | 
G 

N 0 

" LAŞI E 

EDITURA REVISTEI „VIAŢA ROMÎNEASCĂ" 

1909



XȚECA CEN: RELA LADY Ea 200 
fa "ESTI 
Di oi 

pe 2 lo 

B.C.U. Bucuresti 

NAM 
0150719 

 



PREFAŢĂ 

Cea mai mare parle din capitolele ce alcătuiesc 
acesi volum au fost tipărite mai întăiu în revis- 
ia „Viaţa Romiînească“. Două au fost tipărite 
aiurea, iar două sînt înedite. 

Dacă aşi fi voit să duu lucrării de față un 
tiilu care să fie în acelaşi limp şi o definiţie e- 
xaclă a confinutului său, ar fi trebuit s'o inlitu- 
lez : „Cîteva considerații asupra evoluției spiri- 
tului crilic în cultura românească, dela primele 
lui manifestări pănă la formarea definitivă a sta- 
lului romîn. modern“. Dar ar fi fost prea lung !... 

Confinautul acestui volum îl consider ca 0 în- 
iroducere la alfe studii. In adevăr, aci am vor- 
bit de curentele critice care au prezidat la for- 
area limbii literare, a literaturii romîne mo- 
derne şi la organizarea statului romîn modern. 

"Cu alte cuvinte, am studiat evoluția ideilor re- 
lative la aceste fapte, fără să studiez şi însăşi 
evoluția faptelor, adică a limbii, a literaturii şi 
a organizării politico-sociale. 

Aceste studii rămîn de făcut. 
Programul e cam vast... | 
Dacă împrejurările îmi vor fi prielnice, poate 

voiu realiza o mică parte din el. 

GI



I 

Momentele întroducerii culturii apusene, înnainte 

de veacul al XIX-lea. 

Poporul romin, atit de bine înzestrat, n'a avut 
norocul și onoarea să contribue la formarea civi- 

“lizaţiei europene; din cauze istorice bine ştiute, 
el a trebuit să piardă toate bunurile culturale aduse 
aci de coloniști și să trăiască, mai bine deo mie 
de ani, o viață de păstoric, în vreme ce popoa- 
rele apusene, moștenitoare ale culturii antice, au 
putut nu numai să păstreze moștenirea, dar să o 
și mărească. Și au pierdut amindouă părţile : şi 
cultura europeană, şi poporul romin. Da, a pierdut 
Și cultura europeană, căci o coardă, care ar fi fost 
sonoră, n'a vibrat. 

Dar dacă poporul romin n'a luat parte direct 
la formarea civilizației europene, a luat o parte 
insemnată indirect. EL a fost una din stincile, 
de care aci în Răsărit s'au izbit, pierzindu-și ener- 
gia, popoarele barbare care, dacă ar fi ajuns în 
Apus cu toată grozăvia mișcării iniţiale, ar fi fă- 
cut imposibilă civilizaţia. Dupăce furtuna s'a mai 
liniștit — de tot nu s'a liniștit nici odată ; în stare
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latentă e şi azi—poporul romin a inceput să se 

împărtășească şi el din acea cultură acumulată în 

Apus, și nu a fost o pomană acea impărtăşire, 

căci nu numai că a plătito şi o plătește în dea- 

juns de scump, dar a avut şi un drept asupra 

ei, căci, cum am spus, a contribuit indirect la tor- 

marea ei. 

Nu e nici un popor care să nu fi împrumutat 

dela altele. Din chiar faptul că cultura europeană 

e creată de mai multe popoare, rezultă că fie- 

care datorește mult celorlalte. Popoarele germa- 

nice au împrumutat cultura romană, toate popoa- 

rele moderne n'au făcut decit să desvolte cultura 

antică, Franţa veacului al XVlil-lea a imprumu- 

“tat dela Engleji, Germania veacului al XVIII-lea 

dela Franceji, Franța de astăzi, în literatură, deia 

Scandinavi, cutare şcoală literară dintr'o ţară e 

fiica cutării școli literare din alta : imprumuturi 

în ştiinţe, etc. etc. 

„Rominii, care n'au creat aproape nimic, au îm- 

prumutat aproape tot. "Toată istoria culturii romi- 

neşti, dela sfirşitul veacului de mijloc pănă azi, e 

istoria întroducerii culturii străine în ţările romine ; 

şi toată istoria culturii romineşti din veacul al 

XVElea pănă azi, nu e decât istoria introducerii 

culturii apusene în. țările romiîne şi a asimilării 

ei de cătră Romini—cu mici împiedecări în epoca 

fanariotismului și a rusismului. 

E o copilărie aerul țifnos cu care conservatorii
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doctrinari privesc așa numitele „forme nouă“ şi 

„pervertirea* mentalităţii romineşti de cătră cu- 

getarea străină. Cind se ridică numai împotriva 

generației dela 1845, nu sint complecţi. căci ar 

trebui să se ridice mai întăiu împotriva iniluen- 

5 ţei slavo-bulgare care, ea cea dintăiu,.—a adus 

forme nouă, o mentalitate nouă, ba şi o limbă 

oficială nouă. Ar trebui apoi să se ridice împu- 

î triva influenței husite, care in veacul al XV-lea 

- a introdus la Romini o „noutate“: traduceri «e 

iicărţi bisericeşti ; impotriva iniluenţei luterane, că- 

„reia ii datorim atitea „noutăți”, atitea atentate la 

ceeace apucaseră oamenii dela 1500 (adică la. . 

“slavo-bulgărism) : cărţi : în limba romînă ; tipărite. 

Ar fi trebuit să se ridice, mai cu samă, împo- 

„triva şcoalei istorice moldoveneşti, reprezentată 

| prin Miron Costin, un „polonizat:, şi prin ceilalţi. — 
după cum cei dela 1818 au fost „tranţuziţi“ ; îm- 

potriva lui Şincaiu și Maior, care au încetățenit 

pe deantregul o cultură străină în capetele romi- 

nești,—căci și autorul catehismului luteran cela 

1544, şi Miron Costin şi Maior, sint—istoricește 

Şi filozoficește — predecesorii acelei generaţii dela 

1848, ai acelor mediocrităţi intelectuale — Kogăl- 

niceanu, Brătianu, Bălcescu, Russo, Eliade Rădu- 

lescu, Rosetti, Ghica, Alecsandri—de care vur- 

- bește d. Rădulescu-Motru ?), căci toți au trans- 

plantat pe pămîntul rominesc cultura străină. 

  

    

1) Cultura Română şi Politicianisnuul 

N



4 SPIRITUL CRITIC IN CULTURA ROMINEASCA 

  

Dacă imigrarea culturii nu s'ar [i intimplat, 

Rominia sar fi rămas o ţară necivilizată, căci, încă 

odată, civilizaţia romană se pierduse pe pămin- 

tul Daciei. Dacă ar fi lost ca Rominii să ia dela 

inceput crearea civilizaţiei, le-ar îi trebuit, spre a 

ajunge unde sint astăzi, tot atita vreme cit i-a tre- 

buit omenirii, dela Egipteni pănă azi, spre a se 

civiliza, căci civilizația de azi își are începutul 

mai înnainte de cel întăiu rege egiptean. Civili- 

zaţia este o acumulare, și dacă ea s'ar fi pierdut 

şi în Apus, astăzi am fi fost mult mai puţin ci- 

vilizaţi decit Egiptenii în perioada tebană. : 

Acei care se ridică împotriva celor dela 16458, 

jără să se ridice împotriva tuturor influențelor 

străine de mai înainte, se fac, fără să vrea, apă- 

rătorii fanariotismului și ai rusismului, căci înnainte 

de iufluența europeană dela începutul veacului 

al XIX-lea, ţara era ianariotizată şi o urită influ- 

enţă rusească se accentua ; influența europeană 

din veacul al XVII-lea fusese innăbuşită. De alt- 

mintrelea, nici acea influență din veacul al AVIl-lea 

nu i-ar fi mulțumit, căci, ca să vorbim numai de 

Moldova, era o influență apuseană: poloneză, și 

se vede că ceeace îi sparie pe conservatorii noş- 

tri doctrinari sint influenţele europene şi nu intlu- 

ențele orientale, căci „vechiul regim“, cel mai 

vechiu, a îost înriurirea slavo-bulgară, cel mai. 

nou, cea turco-hizantină..
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* 

Scopul acestui studiu e de a urmări spiritul 

critic care a prezidat la adaptarea culturii în ţă- 

rile romine. Cum acest spirit critic nu sa mani- 

festat decit la introducerea culturii europene, nu 

- ne vom ocupa aici de influenţele orientale : şi cum 

acest spirit critic nu s'a manifestat decit în vea- 

cul al .XIX-lea, în vremea ultimei influenţe eu- 

ropene, cea sub forma îranceză, nu ne vom ocupa 

în special decit de această epocă. Fiindcă însă 

înțelegerea acestei manifestări a spiritului critic 

e condiționată de cunoaşterea influențelor apusene 

din veacurile trecute, vom face o scurtă ochire 

asupra acelor iniluenţe. 

Părcrea curentă este că cultura europeană a ve- 

nit întăiaşi dată în veacul al XIX-lea. Dar civilizaţia 

venită în veacul al XIX-lea e numai unul din mo- 

mentele fenomenului, e momentul cel mai important, 

mai hotăritor şi ultimul, atita tot. 

Cultura europeană a început să vină mai de 

mult. A venit necontenit, dar se pot preciza citeva 

momente. | 

Primul moment e în veacul al XVl-lea. Acum 

" Apusul începe să plătească, pentru întăia ' oară, 

Şi nu dezinteresat, din datorie. Saşii, dorind să 

convertească pe Romini la protestantism, le tipă- 

resc cărți bisericești în romineşte. De data aceasta 

Rominii primesc fasio iniluența europeană. Așa 

dar, în Transilvania, la periferia despre apus a Ro- 

m
e
n
u
 

mi
a 
T
i
e
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minismului, acolo unde Rominismul sa păstrat. 

mai neintrerupt şi mai curat, de unde acum 0 

sută de ani ne-a venit o idee mintuitoare, de unde . 

şi de acum înnainte trebue să ne vină—şi o să 

ne vină—spiritul viguros romînesc, acolo sa în- 

timplat să înceapă cultura propriu zis rominească. 

Si să observați că, orice ar zice, d. Rădulescu- 

| Motru, influenţa apuseană și creșterea culturii ro- 

"i mîneșşti naţionale, sint două fenomene concomi- 

| tante. 
Al doilea moment, a doua plată a datoriei, a 

doua iniluenţă salutară străină, e în veacul al 

NVil-lea în Moldova. Polonii, popor de cultură 

europeană graţie culturii lor latine, au, incă din 

veacul al XVI-lea, o mare înriurire asupra Mol- 

dovei,—înriurire care-şi dă efectul deplin în vea- 

cul al XVil-lea. Acum şi începe adevărata in- 

fluenţă a civilizației Apusului asupra Rominilor. 

Polonia devine pentru Moldova ceeace azi e 

Franţa pentru Rominia, păstriînd, bine-inţeles, toate 

„proporțiile. Luca Stroici, Ureche, Costineştii, Do- 

softeiu —și alţii pe care literatura nu-i cunoaşte, 

sint oameni mai mult sau mai puţin lamiliarizaţi 

cu cultura apuseană, oameni care ştiu limba po- 

Joneză, în care puteau ceti mult, limbă latină, în 

care puteau ceti mai mult. În jurul lor, cei care 

nu sint atit de cărturari, învaţă şi ei ceva dela 

dinşii, şi un Ion Neculcea, deşi neşștiutor de limbi 

străine, e deja un om „cultivat“, pentrucă deja
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fusese Ureche și Costineștii. Dacă . adăogăm la 

aceștia şi pe cosmopolitul D. Cantimir, care e un 

produs direct al culturii europene și multilaterale, 

vedem că avem de-alace cu o adevărată zişcare 

culhurulă, care ar fi avut un efect colosal, ar 

fi scurtat cu donă veacuri drumul penibil pănă 

la complecta lumină, dacă n'ar fi fost mai multe 

pricini împiedecătoare : 

Prima. Lipsa de cultură, aproape totală, în pă- 

turile moldovenești ; cu alte cuvinte, lipsa unei 

mase de cunoștințe aperceptive, cum sar zice; 

aşa încit, ca să luăm o pildă, ideea că Rominii 

se trag din Romani, nu numai că nu putea face 

nici o impresie—căci pentru niște oameni, care 

nu știu cine au lost Romanii, originea romană nu 
poate inspira mindrie—dar nici nu putea lorma 

o cunoştinţă istorică în capul contemporanilor lui 

Miron Costin: Roma—originea—era un necunos- 

cut. De aceea cronicile nici n'au fost tipărite, cum 

au fost cărţile bisericești, care, ele, corespun- 

deau unei zecesifăți. 

A doua. Condiţiile istorice, adică pe deoparte 

decăderea Poloniei, iar pe de alta invazia înnă- 

bușitoare a grecismului, cu alte cuvinte întreru- 

perea prea de timpuriu—abia după naștere—a 

acelui curent polonez nobil și salvator, căruia to- 

tuşi îi datorim, mai întăiu, ivirea unei mari şi fe- 

cunde idei în: conștiința citorva Romini —originea 

romană a poporului romiîn şi, ca corolar, ideea
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de unitate a tuturor Romiînilor prin originea lor 

comună—și apoi deprinderea cu reflectarea asu- 

pra vieţii. prin faptul că cronicarii judecă și nu 

se mai mărginesc a înregistra faptele, ca mai 

înnainte, în perioada slavo- bizantină. Efectele aces- 

tei mişcări culturale n'au să se piardă niciodată 

cu totul în Moldova. Această timpurie mișcare 

culturală din Moldova ne va explica, cum vom 

vedea, o interesantă particularitate a culturii mol- 

doveneşti din veacul al XIX-lea. 

Muntenia e iniluenţată mai simțitor de cultura 

apuseană abia în veacul al XVIII-lea. Numai în 

veacul al XVIII-lea, prin curentul grecesc, care 

conţinea şi citeva elemente apuserie; Şi pr prin cu- 

rentul vechiu francez, Muntenia se iniluențează 

-mai apreciabil de cultura apuseană ; așa că pen- 

tru Muntenia, veacul al XVIll-lea, dacă eo epocă 

de înjosire morală și națională şi de mizerie ma- 

terială, e în schimb o vreme de oarecare pro- 

gres intelectual. În Moldova, din contra, cele două 

curente, curentul grecesc şi curentul irancez ve- 

nit prin Greei, nu înseamnă, ca pentru Muntenia. 

un progres, căci îaţă cu influența poloneză, ele 

sint inferioare ca purtătoare ce cultură ; și nu din 

punct de vedere cantitativ—al sumei de cunoş- 

tințe și al sumei de ştiutori de carte—ci din punct 

de vedere calitativ, ca szperioritate, ca idealitate. 

Influența poloneză, care alungase un curent
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oşiental — bizantino-slav —e înlocuită, la rindul ei, 

de alt curent oriental: turco-fanariot. 

Dar în acest veac Traasilvania se pune «eo- 

dată în lruntea culturii romineşti și pune înce- 

putul culturii romineşti moderne. Din pricina uni- 

rii unei:părți dintre Romini cu biserica papală, 
se înființează şcoli -romineşti,—cea mai jnsem- 

nată e seminariul din Blaj, —şi se naşte posibi- 

lilatea pentru Romini de a-și trimite fiii distinși 

la învățătură la Viena și chiar la Roma, leagă- 
nul poporului romin ; acolo aceştia se adapă, la 

izvor, la cultura latină—şi apuseană— şi ideea de 

latinitate se întăreşte in mintea lor pănă a deveni 

o idee fixă. Curentul latinist, început în Moldova 

în veacul al XVII-lea, renaşte acum în Lransil- 

vania, ajunge pănă unde poate să ajungă—pănă 

la limită—și devine, ceeace e loarte important, 

o forţă socială, un ferment de progres. Şi e cu- 

rios—la prima vedere numai, căci vom vedea 
pricinile,—că acest curent.nu poate prinde toc- 

mai în Moldova, acolo unde a apărut întăiaşi 

dată.



II. 

Veacul al XIX-lea. Factorii culturii romineşti 

- din acest veac. 

Veacul al XIX-lea în Transilvania nu prezintă 

nimic deosebit de interesant. Se continuă curen- 

tul latinist, fără să mai apară figuri mari, alară 

de a lui Timoteiu Cipariu. În acelaş timp, civi- 
lizaţia apuseană, în forma germană, continuă să 

străbată mai departe, producind şi un efect rău: 

stricarea limbii. 
Muntenia, în acest veac—vorbind pănă pe la 

1880 —se caracterizează prin lupla revoluționară 

împotriva vechiului regim şi prin inferioritalea 

culturii. Muntenia reprezintă, aşi putea zice, voința 

şi sentimentul, pe cînd Moldova mai cu samă 

inteligența. Muntenia face o operă mai necesară; 

ea își cheltueşte energia în lupta pentru schim- 

barea ordinii sociale, caută să transplanteze din 

Apus formele sociale. AMloldova iace o operă mai 

de lux : ea caută să adapteze cultura apuseană 

la sufletul rominesc, caută să transplanteze din 

Apus formele cugetării.
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I)e aceea în Muntenia vom găsi o legiune. de 

patruzecioptiști ; în “Moldova o. legiune de spi- 

rite critice şi de literatori. 1) E drept că şi Mun- 

tenia nu se lasă mai prejos întrun gen, întru 

nul singur, în poezia lirică—gen ce apare la o- 

riginile oricării literaturi, căci nu presupune ne- 

cezitatea unui grad sensibil de civilizaţie; nu- 

mai cit, din cauza lipsei de culturalitate a Mun- 

teniei, talentele ei lirice nau dat tot ceia ce ar 

fi putut da, ba unele, pretindu-se maniei Îranțu- 

ziste ori latiniste, şi neavind nici o atingere cu/ 

poporul, s'au sinucis... : Depărăţeanu și alții... 

Care să fie pricina acestei deosebiri între Mun- 

tenia şi Moldova ? Peniru a ne lămuri, să vedem 

intăiu care sint elementele și factorii culturii ro- 

  

  

1). Intr'un arlicol din „Sămănătorul“, d. Iorga, rîdi- 

cindu-se cu drept cuvint împotriva pretențiilor citorva 

tineri din laşi de a crea o şcoală moldovenească lite- 
rară, spunea că dacă în veacul al XVill-lea Blajul a fost în 

capul culturii romineşti, dacă în veacul al XIX-lea, multă 
vreme, a fost Iaşul, şi că dacă acuma este Bucureştiul, 
astea s'ar datori unei „întâmplăsi“. Dacă nu adimilem că 

totul e intimplare pe lumea aceaslu, atunci cred că nu 

e o înlimplace că Blajul a fost în capul culturii în vea- . 

cul al XVIil-lea, căci, o ştie d. Iorga mai bine, aceasta se 

datoreşte unirii Rominilor din Transilvania cu biserica 
apuseană. Pentru ce laşul a fost în capul culturii în 
cele lvei sferturi dintăiu ale veacului al XIX-lea. am în- 
ceput să arăt şi voiu continua să arăt de aci încolo. Pen- 

tru ce acum Bucureştiul are această onoure,e uşor de 
priceput, căci Bucureştiul este astăzi centrul rominismu- 
lui, din toate punctele de vedere, centrul care atrage și 
pe Ardeleni şi pe Munteni şi pe Moldoveni. Blajul a 
iost Transilvania, Iaşul a fost Moldova, Bucureştiul nw 
este Muntenia, ci Romiînimea.
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mineșşti din veacul al XIX-lea, să vedem dacă 

aceste elemente şi acești factori nu diferă cumva 

dela Moldova la Muntenia. 

Cultura noastră de azi e o sumă—și ca orice 
sumă psichologică, nu egală cu părțile —a vechei 
culturi rominești, de care am vorbit deja, a cul- 

iurii europene venite mai ales prin curentul îran- 
cez, a ideilor școlii ardelene (curentul latinist). 

toate acestea fasonate și prelucrate—toarte pu- 

țin,—de curentul poporan. 

Vechea cultură a fost mai puternică în Mol- 

dova decit în Muntenia, cum s'a văzut, din pri- 

cina curentului polonez. La începutul veacului al 

XIX-lea Moldova are deju 0 Iradiție culturală. 

Acest lucru este de o importanță capitală. 

Peste vechea cultură vine curentul latinist, 
prin cărţi, gazete şi oameni (G. Lazăr, Laurian, 
Ilarian, Barnuţiu etc) şi curentul francez. 

Curentul latinist a fost mai slab în Aloldova 

de cit în Muntenia, unde urmele lui şi azi încă 

nau murit cu totul, dovadă persistenţa ortogra- 

fiei „academice“ la oamenii culţi din_ Muntenia, 

dovadă frazeologia naționalistă mai în floare în 

Muntenia. Şi nu e mult de tot de cind Bucureș- 

tiul ţinea sus steagul latinismului (Revista con- 

temporană) împotriva spiritului critic moldove- 
nesc. 

Că curentul acesta a fost mai tare în Munte- 
nia, o mărturisesc și contemporanii. Așa, M. Ko-
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sălniceanu, în al său „Cuovint introductiv ia 

cursul de istorie națională“, 1843, zice: 

„In mine veţi găsi un Romin, însă nici odată pănă 
acolo, ca să contribuiez la sporirea Romano-maniei, a- 
decă. mania de a ne numi Romani, o patimă care. 
domneşte astăzi mai ales în Transilvania şi la uni? 
din scriitorii din Valachia. ') 

Apoi stăruește mult asupra acestei manii sau 

patimi, pe care o ridiculizează. 

De asemenea şi A. Russo ?): 

„Reacjia în contra apucăturii literaturei de astăzi tre- 
buie să vie, de acum încă, lauda Moldovei e de anu 
prea fi dat în asemenea rătăciri,—- 

lucruri scrise cel puţin în 1855, cînd apărea Ro- 

mânia literară, cînd adică şi-a scris „cugetările“. 

Curentul îrancez, de asemenea, va avea o soartă. 

deosebită în Moldova și în Muntenia: În Moldova_ 

cl se va manitesta mai ales ca un curent. 

cultural, aproape literar, pe cînd în Muntenia mai. 

mul: ca un curent social. și politic. 

Curentul poporan, adică cunoașterea literaturii. 

populare şi inspirarea—ca îond și formă—din- 

tr'insa, sa manilestat în Moldova. Eliade, cind 

recomandă lui C. Negruzzi procedeul de a-şi ior- 

ma limba literară, vorbeşte de unificarea dialec- 

telor, de limba bisericească, dar de limba poe- 

ziei populare nu 2); şi n'a vorbit nicăirea. Şi. 

“0 Letopiseţe, ed. |, XXXIII 
2) Cugetări. Revista Homină, 1863 p. 356. 
3) C. Negruzzi. Scrieri, Il, Scrisoarea lui Fliade 

delu inceputul Iraducerii Mariei 'Pudor.
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foarte multă vreme acest curent n'a fost măcar 

cunoscut aiurea. A. Hijdău din Hotin, Asaki. dar 

mai ales—cu stăruință și cu conștiință de valoarea 

lui—A. Russo, V. Alecsandri, Kogălniceanu, C. 

Negruzzi, sint reprezentanţii acestui curent. 

Era natural ca acest curent să se nască în 

Moldova. Acea tradiţie culturală, de care an 

vorbit, se opune curentului falşificator latinist. E 

vorba atunci de apărut caracterul vechiu  trudi- 

ționul al limbii şi literaturii, împotriva latinis- 

mului şi a frânțuzismului. Atunci tradiţia literară 

moldovenească își va găsi un aliat în literatura și 

“ limba populară. Alexandru Russo spune: 

„Cercetez literatura şi dau de o amestecătură indi- 
gestă de limbile neo-latine, de o sumă de. idei luate 
fără nici un sistem de la străini şi prin urmare nu-i 
găsesc nici un caracter original. Unde este dar Romi- 
nismul? Unde să-l caut pentru. ca să-mi fac o idee 
exactă de geniul romîn? 

„Din întimplare mă primblu întro zi printrun iar- 

“maroc, şi deodată mă cred în altă lume. Văd oameni 
:şi haine, ce nu văzusem în oraşe, aud o limbă armo- 
nioasă, pitorească şi cu totul străină de jargonul cărţi- 

lor, De unde eram la îndoială, dacă Rominii sint o 
nație sau o colonie cosmopolită modernă, un soiu de 
Algerie franco-italiano-grecească, încep a întrevedea a- 

-devărul. 

„lacă poezie ! iacă adevărata literatură, de care se 
“pot mîndri Romînii. (E vorba de nişte bucăţi popu- 
lare, pe care nu le-am mai transcris").] ” 

şi alte zece locuri, în care se vede că în capul 

1) Poezia Popiilasă, Albina Pindului, 1865, p. 21.
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acestui deosebit Romin, lucrul de care vorbesc | 

—poezia populară ca mijloc de originalizare a 

literaturii culte—era clar. În Muntenia, unde in- 

icresul cultural şi literar era lăsat în umbră de 

cel politic, n'a fost un curent poporan: 4 - Fr 

„Anton Pann, zice Alexandri într'o scrisoare din 
1872, nu a fost pănă acum prețuit la adevărata lui 
valoare, ba incă în Valahia meritele sale sînt chiar des- 
prețuite de majoritatea /iteraților moderni.“ *) 

j Acum avem factorii culturii rominești din vea- . 

cul al XIX-lea. Vedem că în Muntenia sint: v 

tradiţie culturală foarte slabă, curentul latinist ŞI 

curentul Îrances mai ales în ipostasul, lui politic. 

În Moldova : o tradiţie culturală mai pronunțată. 

curentul latinist slab, curentul îrancez în iposta- 

sui mai ales literar şi curentul poporan. 
> 

Din această deosebire a iactorilor, rezultă şi 

deosebirea istoriei culturii şi literaturii in Mol- 

dova și Muntenia in veacul al NIX-lea. 

Caracteristica Munteniei, am spus-o, e lupta 

pentru realizarea unor idealuri. sociale şi naţio- 

nale. 'Lalentele ei, mai toate, sint absorbite de a-. 

“ceastă luptă. Un C. A.: Rosetti, care în Ceasuri 

de multumire lăgăduește atit de mult 2), şi care 

ar fi iost un adevărat poet, nu mai face literatură 

„poetică. lon Ghica, acel mare talent de prozator, 
se dedă cu totul politicei.—Dacă C. A. Rosetti 

DV. Alecsandri, Scrisori. p. 58, 
2) Vezi şi C. Negruzzi, Scrieri, L. pp. 834. 338.
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și |. Ghica sar li născut în Moldova, negăsind 

un mediu favorabil pentru a se desvolta “politi- 

cește, ci unul tocmai dimpotrivă — mediul inte- 

lectual moldovenesc—probabil că azi istoria lite- 

raturii ar fi mai bogată cu un poet liric și cu 

wn mare nuvelist, iar istoria mişcării revoluţio- 

nare mai săracă cu doi oameni politici. 

Talentele muntene, pe care le-a: produs litera- 

"tura. se resimt în cea mai mare parte de lipsa 

de culturalitate şi de spirit critic. Dovadă Bolin- 

tineanu, ale cărui defecte se reduc, mai toate, la 

lipsa lui de cultură ; dovadă un Depărăţeanu, vic- 

timă a îranţuzismului rezultat din lipsa spiritului 

critic a culturii muntenești. Dar, încă odată, Mun- 

tenia şi-a plătit tributul cătră rominism prin ma- 

rea ei luptă pentru crearea Rominiei moderne, 

ceia ce constată, dar nu înțelege Alecsandri, cînd 

în scrisorile sale !) nu mai isprăveşte cu sarcas- 

mele ja adresa politicei din Muntenia: „Muntenii 

se agită ca nişte umbre chineze pe o scenă po- 

ltică imaginară... Nebunia lor naivă îi depărtea- 

ză din ce în ce mai mult de domeniul literaturii... 

Meschinele patimi zise politice care au devenit o 

tristă monomanie dincolo de Milcov:... „Politica, 

iată boala care seacă isvoarele imaginaţiei și 

a bunului simţ în Bucureşti“... „Capitala ghe- 

șelturilor“... „Aşa zisul centru intelectual al 

Rominiei (sau mai sădea București)“... „Bogata 

1) Scrisori, pp. 62, 63, 18, 83, 8, 244. * 

    E Sei
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sărăcie de idei și de talente a Capitalei:... Aiurea 
spune că a intrebat, pe vremea lui Cuza, pe 

- Doctorul Meyer, dacă n'a constatat un grad de 
sminteală la Bucureșteni, şi că acest doctor i-a 
răspuns că sminteala ajunsese la gradul al doilea. 

Cum că din pricina acestei lupte, cultura mun- 
ienească a fost mai in scădere decit ar fi fost 
altmintrelea, ne-o mărturisesc de la inceput scrii- 
torii vremii M. Kogălniceanu, în 1855, zice: 

„In Moldova, care nu inspira aceleaşi îngrijiri revo- 
luționare (subl. de Kogăln.), apăsarea spiritelor fu mai 
blindă. De aceea şi inteligența au dat mai mult semn 
de viaţă...“ 1) 

' şi înşiră cărțile și publicaţiile apărute în anii 
71849 ---1854. In Muntenia 

A> „cea mai mare parte din junime, fiind silită a se des- 
N” ţăra, cu dinsa emigrase şi toată viaţa intelectuală a 

Ţării romineşti.“ 

Constantin Negruzzi ne spune acelaș lucru— 
numai că el nu face distingere intre Moldova şi 
Muntenia ca Kogălniceanu. 

„Intîmplările anului 1848 au fost fatale literaturii ro- 
mine. Politica predominind, literatura amuţi.“ 2) 

lucru, pe care il spune și Alecsandri, în scrisori 

1) România literară, .Jurnalismel romînese în 1855“, 
p.46. . _ 

2) Sevieri, |, p. 335, 339. 

gata 

Up MRag ? 
ep,  XSITARg
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(p. 38), cînd numește pe literatori „cuci rătăcițiă, în 
perioada de după 1848, 

Acest lucru, cum se vede din istoria litera-- 
turii şi cum îl vede și Kogălniceanu, nu e just 
decit pentru Muntenia, unde, zice Kogălniceanu, 
în acel interval de 5 ani, afară de Vestitorul vo- 
miânesc, nu cunoaște altă publicaţie. Pentru Mol- 
dova însă, el citează : Letopiseţele, Uricariul, Cro- 
nica lui Şincaiu, Baladele lui Alecsandri, 'Peatrul 
lui Alecsandri, Poezii de Sion, Istoria lui Laurian, 
Poezii de Bolintineanu tipărite la lași, vre-o _irei 
publicaţii periodice, etc,



AU 

Recunoaşterea necesităţii criticii.— Cauzele pentru 

care spiritul critic apare în Moldova 

  

Influenţa unei culturi străine însamnă iniluen- 

țarea în obiceiuri, în forme politice, în morală, 

în organizarea vieții, în literatură etc, a unui po- 

por de cătră altul sau altele. 

“Poporul influențat poate asimila cultura, ori în 

mod pasiv, adică la intimplare, fără alegere, fără 
critică, ori criticind, cernind elementele culturii 

străine, pentru a-și însuşi numai ceea ce-i trebue 

şi tocmai ceea ce-i trebue pentru dezvolta- 

rea propriilor sale bogății, energii, capacităţi 

şi aplicări. O cultură străină împrumutată este 

ca un capital străin, menit să pună în uti- 

litate, spre cel mai mare beneficiu, o bogăție 

națională, care altmintrelea ar răminea neexploa- 

tată. În cursul acestui studiu vom avea ocazia 

să ilustrăm acest adevăr. Acuma, anticipind, ne 

mulțumim să spunem, ca exemplu, că. bogăția 

limbii populare şi a spiritului popular. au rămas 

un subsol neexploatat, cîtă vreme cuitura apu-
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seană, reprezentată mai ales prin A. Russo și 
Alecsandri, nu și-a îndeplinit rolul ei salutar. 

Despre necesitatea influenței apusene în cul- 
tura rominească am vorbit deja şi vom mai vorbi. 
Discuţia poate fi numai relativ la ceeace a fost 

-Și este pofriviț, adaptabil sufletului poporului ro- 
min, adică în privința problemei: care anume 
elemente ale culturii apusene au trebuit să fie 
asimilate. Și alegerea acestor elemente a fost 0- 
pera şcolii critice din Moldova din veacul al 
XIX-lea. 

| 
Cind, în acest veac, cultura apuseană a ince- 

put să pătrundă mai puternic în țările romine: 
ea a găsit, la porţile Moldovei mai ales, păzitori 
care s'o examineze şi să-și dea samă de ceeace 
ne trebuia. Că n'au greșit deloc, nu se poate 
spune, căci nimic în lume nu poate fi pertect. 

Era nu numai fatal, dar chiar necesar, ca ţă- 
rile romine să lepede haina fanarioto-lurcă și să 
se organizeze europenește ; ca Rominii să-și îm- 
bogăţească limba cu cuvinte Nouă, corespunză- 
toare cu lucrurile şi ideile nouă introduse ; ca în 
locul obiceiurilor fanariote să se întroducă obi- 
ceiuri europene ; ca Rominii să producă şi ei o 
iiteratură cultă (căci aveau numai una populară). 
Dar întrebarea era : cau ? 

Pentru a răspunde bine la această intrebare, 
se cerea mare simţ de responsabilitate... Şi mare 
putere de analiză, căci dela nerezolvarea justă a
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acestei întrebări, putea să rezulte o Organizare a 
țării nepotrivită cu nevoile acestui popor (şi nu 
cu safletul lui, căci organizările statelor se re- 
petă la popoare deosebite ca suflet, dar asămă- 
nătoare în evoluția socială), o limbă schimono- 
sită şi ne conformă cu geniul limbii rominești, 
obiceiuri care să nu fie un progres față cu mo- 
rala fanariotă, o literatură care să nu fie conformă 
cu spiritul rominesc și rezultat al acestui spirit. 

Era deci, încă odată, nevoe de un spirit critic, 
care să cerceteze elementele culturii apusene şi 
să valideze numai pe acele care, ca să păstrăm 
comparaţia de mai sus, erau proprii pentru a 
pune în valoare energia şi capacitățile romineşti. 

Necesitatea şi rolul criticii au fost înțelese toc- 
mai în acest chip de cătră cei întăi reprezentanţi 
ai şcoalei de care vorbim. 

Kogălniceanu !) se exprimă cu o claritate de- 
<ăvirşită : 

„Dar poate să mă întrebe cineva ce este crifica şi 
pentru ce avem trebuinţă de această damă ? La între- 
barea dintăiu voiu răspunde în numerele viitoare prin 
un articol innadins compus. lar la acea a doua mă 
voiu inărgini a zice că, înainte de zece ani, cind era 
ruşine de a lua condeiul în mînă spre a compune ceva 
romîneşte, critica ar îi fost cu totul de prisos şi ne- 

  

1) Dacia literavă. 1840, p. 205
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priincioasă literaturii născînde 1). Astăzi s'au schimbat 

lucrurile ; care n'are mania de a îi autor? Însuşi ţincii 

de pe laviţele şcoalelor au pretenţii a publica scrierile 

lor: pîn şi tractaturi de filozofie. Ei bine, întro ase- 

mine epohă, cînd se publică atitea cărţi, afară de bune, 

nu este de neapărată nevoe ca o critică nepărtinitoare, 

aspră; să le cerceteze pre toate, şi ca întrun ciur să 

le vînture ; ltăudînd cele bune şi aruncînd în noianul 

uitării pe cele rele ; şi una şi alta după principiile sale, 

şi fără a lua sama la persoana şi la starea autorilor 2 

“ Tar în 1855, în articolul-prosram din primul nu- 

măr al Stelei Dunării, vorbind de „pacolila de 

versuri fără poezie, de romane traduse şi de 

tratate anabaptisto-limbislice a celor mai mulți 

din scriitorii noștri de astăzi!“ declară că: 

„Critica s'au făcut neapărată mai ales în timpul de 

faţă, cînd limba rominească este restignită pe îel de 

fei de cruci, stropşită prin îel de fel de sisteme, întu- 

1) Alecu Ruso (4lbina românească, 1846, auul XVIU, 

No. 13), întrun foileton intitulat Critica criticii, în care 

își apără împotriva lui D. Gusti piesa sa Băcălia ambi- 

fioasă, şase ani mai tirzin decit Kogăluiceanu, dar nouă 

ani mai înuinte de „Roininia literară“, crede că „critica 

[literară] nu ar prinde lot în epoca de astăzi, căci fără a 

vătăma vre-o iubire de sine, în:ă nu avem vici putem 

avea vo literatură pănă mai tirziu.“ Vom mai reveni asu- 

pra acestui articol, ni se pare necunoscut încă (în cartea 

d-lui Haneş nu e amintit şi nici piesa Băcălia ambiţi- 

oasă, anterioară piesei Provincialul la teatru național, 

pentru care a fost surgnnit la Soveja), Deocamdată să 

spunem numai că limba din acst articol e mult mai 

imperfectă decit în articolele publicate în România lite- 

rară. Se vede că, dacă în Rominia literară i se corecta 

limba, aci nu i-a corectat'o nimeni. ori că la 1846 se 

deprinsese nai puțin cu limba, pe care pănă la 1855 

şi-a fi însuşit-o mai bine, căci se ştie că Russo îşi fâ- 

cuse sindiile în străinătate şi-i venea mai uşur să se ex» 
prime în fuanţuzeşte. 
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mecată prin îel de fel de ortografii, unele mai absurde 
decit altele“ 

şi anunţă că va 

„Păşi hotăritor în contra tuturor semizeilor, pătrimi- 
ior şi optimilor de zei, carii fără nici un titlu, fără nici 
o capacitate, din autoritatea lor privată, s'au constituat 
succesorii muzelor, năvălind Olimpul şi Parnasul. De 
interesul public, de datoria noastră va fi de a-i com- 
bate şi de a-i resturna din poziţiile usurpate.“ 

D). Maiorescu n'a spus nimic...cu un gest mai 

îrumos. Şi păcat că din autorii străini citați de 

d. hădulescu-Motru, reese numai decit că un Ko- 

sălniceanu a fost o mediocritate, un spirit lipsit 

de discernămint, un utopist elten 1... 1) 

I. lonescu 2?) în 1855, insărcinat cu „cronica? 

României literară, spune : 

„Am vrea ca Hronica noastră să fie ca o zugrăvire 
în miniatură a măreţelor întimplări ale timpului nostru. 
Cercul privirilor noastre este mărginit prin chiar hota- 
rele orizontului politic de faţă. Tot ce se afinge de Ra- 

1) „Ia politică nu sîntem pentru utopii“ zicea Kogălni- 
ceanu (Steaua Dunării. 1).) De altmintrelea istoria Hoimi- 
niei contemporane o dovedeşte. El eru atit de mult om 
de stat, iucit răspunzind la îuvinuirea de „ideologie“ 
adusă de Logofătul Petru Rusăt unor ziare ale vremei, 
face constatarea că Rominii prin firea lor nu-s ideologi 
(Steaua Dunării, |. 32)—geeşind, căci trebuia să spună 
„Moldovenii“, nu Rominii, de oarece mulli dintre Mun- 
teni au fost mui mult sau mai potin ideologi, ceeace este 
fatal şi inerent perioadelor revolutionare. Dacă în Mol- 
dova ar fi fost condiţii mai prielnice spiritului revolu= 
ționar, ar [i fost şi acolo ideolagi. 

2) Hronica, Rominia literară, 1833, p. 365,
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minimea Principatelor, este al nostru de a cerne şi de 
a cerceta încit poate să fie spre binele ei material şi 
moral.“ : 

A. 'Ruso se exprimă printr'o figură, care aduce 

cu comparaţia ce.o făceam adinioarea : „Critica, 

zice el, e dreptul obștesc de a adeveri bunătatea 

marfei“ ...„Este nevoe de a întemeia critica şi 

de a cumpăni de acum înainte bunătăţile scrie- 

rilor şi tăria sistemelor“... 
„Critica e o îaptă rominească de nevoe“, zice 

aiurea acelaş scriitor, deși ştie bine că „poate 

va vătăma iubirea de sine“ a unora, căci Ro- 

minii nu înțeleg două lucruri mai cu samă: 

„porneala limbii şi noima criticii“. Şi la între- 

barea : „De potopul latinirii ce şi cine a scăpa 

limba 2“, el răspunde : critica !)— „Norocire că în 

Moldsva se săsesc critici“ 2). 

lată dar că chiar dela început, în Moldova se 

simte nevoia criticei; nevoia e conştientă, scopul 

bine hotărit: a nimici sistemele limbistice raţio- 

naliste,.a feri limba şi literatura de deznaţiona- 

lizare, a arunca „în . noianul uitării“ pretenţiile 

nejustificate...„a prezida la introducerea culturii 

străine și la asimilarea ci. 
Mai departe, conștiința de nevoia acestei cri- 

tice a culturii străine la noi, va fi reprezentată de 

societatea Junimea din Iași, întrupindu-se mai 

1) România litevară, 1855, „Cugetări“, pp. 201, 218, 
2717, 118. 

2) Steaua Dunării, II, p, 5.
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„ales în cel mai strălucit reprezeniant al Junimii, 
D. Maiorescu, a cărui activitate, pănă lu 1980, 
nu e decit continuarea acestei critice a adaptării 
culturii străine. i 

„Din momentul în care se recunoaşte, că sîntem în transițiune, din acel moment se recunoaşte /egitimi- tatea Criticii şi se osindeşte lenevirea care aşteaptă binele în viitor fără nici o luptă. ! 
„Cine însă fără critică poate păşi cu siguranţă ?.,, voaaae Critica, fie şi amară, numai să fie dreaptă, este un element neapărat al susținerii şi propăşirii noastre, şi cu orice jertfe şi în mijlocul a ori citor ruine trebue . împlintat semnul adevărului.a :) 

Dacă Munteniă a făcut, cum am spus, operă 
de un interes mai urgent: asimilarea formelor 

„Politice, Moldovei îi revine meritul de a fi pre- 
zidat, in timp de 40 ani, dela 1840 pănă la 1880, 
la asimilarea culturii în celelalte forme ale ei... 

„»Romînia literară, Steana Dunării și Zimbrul 
(zice „Gazeta de Transilvania“, 1856).., bornate, 
de un provințialism filistic, ele socotesc că un 
milionaş de Moldoveni sint de ajuns, ca singuri 
să împlinească misiunea ce destinul a impărțit'o 
Rominilor“ ; la care A. Ruso 5) răspunde că „mi- 
lionașul de Moldoveni, care de 80 de ani trăeşte 
de ideile filozofice ale lumii civilizatec are acest 
drept. Şi Ruso, capul cel mai teoretic al acestei 
  

1) Critice, |, p. 248: „Observări polemice“, 1869. 2) Op. cit., pp. 365, 394 ;. „Direcţia nouă”, 1872, 3) Steaua Dunării II, p. 5. 
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şcoli critice, adeverește de repeţite ori constata- 

j 

. . 

rea, pe care am făcut-o, că Moldovei i se dato- 

rește cultura rominească așa cum e astăzi: 

„Literatura romînă, zice el!) aiurea, se împarie as- 

tăzi în două şcoli: una ce îşi are cuibul în Bucureşti, 

unde se cultivă cu entuziasm toate sistemele în orice 

țipet discordant se sfirşesc, în iune, î0, înt etc. al doi- 

lea, ce s'a: putea numi eclectică, are mai mulți parti- 

zani în Moldova ; aceasta este şcoala celor ce doresc 

mai înainte de toate a scrie pentru Romîni şi roint- 

neşte şi a face o literatură numai din vițele noastre; 

iar nu din limba Frauţezilor, a ltalienilor şi a jargonu- 

lui neînțeles din Ardea:“. 

In adevăr: „Cei din rari Și respectabili Mol- 

doveni ce s'au încercat în nevinovate forme, au 

avut puţini imitatori“ şi au avut meritul numai 

că au dat un impuls mişcării literare prin poezie 

şi istorie, continuă Russo, gindindu-se, probabil, 

mai ales la Asake, care în realitate n'a făcut 

parte nici dintr'o şcoală, slujind ca un fel de 

punte de trecere înire spiritul cel vechiu și cel 

nou. “Din pricina acestei atitudini crilice, a 

acestui spirit „eclectic“, Moldovenii erau acuzați, 

de şcoala adversă din Blaj și Bucureşti, de „re- 

acţionari, aristocrați, slavoni, rusolatri“. Aiurea, în 

numele Moldovenilor, Russo se roagă de Ardeleni 

să-i lase .să lucreze în voe „limbişoara asta tur- 

cită, arecită, ungurită. slavonită şi ce-a mai fi“. 

„Noi Moldovenii din potrivă, simţim că mare a- 

  

î) Cugetări, Rominia literară, p. 119.
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vuție, inspiraţie și limbistică este în cintecele des. 
prețuite in Ardeal, și cu ele și voia criticului 

vom urma înainte cercetările retrospective.“!) 

* 

in capitolul precedent, voind să precizez fac- 
torii culturii rominești din Moldova, in deosebire 
de Muntenia, am arătat că curentul latinist, cași 
cel politic îrancez, a iost mai slab în Moldova 

Și am arătat, in treacăt, pricinile. 

Să ne oprim acuma asupra acestei chestii, 
care c de o importanță deosebită, —şi care ne va 
explica apariţia spiritului critic în Moldova. 

In Moldova a lipsit o clasă mijlocie naţională, 
cu instincte revoluţionare. Existența unei aseme- 
nea clase în Muntenia a format un mediu favo- 
rabil pentru răspindirea ideilor revoluţionare, a 
făcut să se prindă ușor toaie „noutățile“ şi toate 
„exagerările“, clasa burgheză dind a corp re- 
voluţiei muntene. In Moldova, lipsa unei aseme- 
nea clase a făcut ca generoasa mișcare „dela 48% 
să [ie mult mai palidă şi să se stingă imediat. 
Curentul francez, ca curent politic, a fost mai 
slab. Curentul latinist, care prin origina şi con; 
ținutul său, era un curent revoluţionar, deși in 
aparenţă era unul linguistic și istoric, a putut 
prinde în Moldova, căci, nefiind o clasă, cum 
am spus, cu instincte revoluţionare, n'avea unde 
  

1) Op. citi pp. 319, 339, 330,
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să se dezvolte, nu cra cerul, nu putea să aibă 

trecere. „Iaşul, zice A. Russo!) la 1839 cași as- 

tăzi nu se deosebea prin vre un entuziasm struş- 

nic pentru nici o individualitate sau pentru vre-o 

pricină.“ 

Apoi, Muntenia din pricina poziţiei geografice 

avea mult mai multe legături cu Ardealul decit 

Moldova. De sute de ani relațiile între Muntenia 

și Ardeal au fost mult mai strînse decit între 

acesta şi Moldova. Boerii munteni Îugeau în Ar- 

deal, negustorii munteni se duceau în sau prin 

Ardeal. La începutul veacului al XIX-lea, negus- 

torii munteni se întilnesc cu Rominii din Ardeal, 

aduc idei, aduc și cărți. Mai adăugaţi la aceasta 

și o înfloritoare literatură în sudul Transilvaniei 

(Barac şi ceilalți). — Graţie acestei legături mai 

mari, Gh. Lazăr trece în Muntenia și nu în Mol- 

dova. | 

Şi, cu aceasta, ajungem la a treia pricină a 

deosebirii între curentul latinist din Moldova și 

Muntenia. Gheorghe Lazăr a fost un mare apos- 

tol, o puternică personalitate. Dacă e greșită teo- 

ria, care nu dă nici o importanță individualită- 

ţilor în mișcările sociale, punind totul pe soco- 

teala maselor, de sigur că e greşită şi teoria a- 

ceea care explică mişcările sociale prin înzifia- 

tiva individualităților. O personalitate, oricit de 

1) Ilolera, Calendarul Buciuinului Romin pe 1552.
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puternică, nu poate avea inriurire decit in nişte 
împrejurări favorabile. Şi, tot aşa : un curent popu- 
lar, o tendință socială nu poate ajunge la o rea-! 
lizare decit întrupată in individualităţi puternice. 
Dacă Gh. Lazăr ar fi venit în Moldova, curentul 
latinist ar fi fost mai puternic aici, dar nu ca în 
Muntenia, pentrucă în Moldova împrejurările, în 
care să se desvolte, erau mai slabe. O impor- 
tantă împrejurare am văzut-o deja : o clasă mij- 
locie naţională. Și are mare înțeles ceeace ne 
spune P. Poenaru!) că la școala lui Gh. Lazăr 
veneau elevi din toate clasele sociale Și anume şi 
Prăcăliuşi. Cum vedeţi, clasa mijlocie ce azil cu- 
vintul apostolului şi, desigur, l'a răspindit mai 
departe. Trebue să ne închipuim ca erau înțe- 
lese cuvintele patriotice Și revoluționare ale lui 
Lazăr de acești prăvăliași şi cum ar fi fost înţe- 
lese de fiii de boeri din Moldova. În Muntenia 
sa format o falangă de propagandiști ai ideei 
latiniste şi naţionaliste, —in Moldova nu. 

În Moldova, în deosebire de Muntenia, scriitorii 
de samă şi, în acelaș timp, reprezentanţii școlii 
critice au fost toți fii de boeri, şi anume din clasa 
boerilor mai mici. Aceasta este a patra cauză, 
pentru care în Moldova s'a născut școala critică, 
adecă— ceeace este același lucru —pentru care e-. 
xagerările n'au prins. Au fost și in Moldova cîțiva 
reprezentanți ai exagerăriior: Aceia au fost din 

  

1) Georgiu Lazaru si Scota romana, p. 23,
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clasele mai de jos și mai lipsiţi de talent, vor- 

bim de şcoala lui Barnuţiu,. „tracţiunea liberă şi 

independentă“, ai cărei corifei au fost Tacu, La- 

teş, Gheorghiu, eic.!). 

Aceşti fii de boeri au avut parte de mai multă 

învăţătură. Părinţii lor au avut marele merit de 

a-și trimite fiii la şcoli străine, uneori foarte se- 

rioase. 2) Kogălniceanu, A. Russo au lăcut studii 

solide, care vor avea partea lor în apariția spi- 

ritului critic în Moldova.—Aceşti fii de boeri au 

putut să aibă mai mult răgaz pentru studiu de 

cit alţii. Şi, mai important, din pricina clasei din 

care făceau parte, moşteniseră un suflet mai con- 

servator, deci mai refractar la „noutăţi“. Adunînd 

acest conservatism cu lipsa unei clase revolu- 

ționare, vom înțelege şi mai bine explicația so- 

cială a lucrului. La acestea va trebui să adăo- 

găm elementul cel mai important al sufletului a- 

cestor fii de boeri, tradiția culturală moldove- 

nească, mai puternică decit în Muntenia, care, 

fireşte, se păstrase mai puternică la clasa boe- 

rească şi care e factorul, poate, cel mai impor- 

tant al apariţiei atitudinii critice, în orice caz tot 

atit de important cași primul : lipsa unei clase 

revoluționare. 

  

  

1) P. Maiorescu, Critice, HI. p. 74. 
9) Vezi Alecsandri: Proză. p. 5%.
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„Multă ştiinţă au fost odată sămănată în ogorul ro- 
minesc, zice Russo... multă carte, ;nultă ştiinţă istorică, 
politică, finanţiară se ivesc ici cole, dar plutind de 
abie în răsipele aduse de veacul al XVIII-lea.) 

Aceasta este tradiţia culturală. A. Russo exa- 
gerează in rindurile citate mai sus, dar e ade- 
vărat că vechea. cultură moldovenească din vea 
cul al XVil-lea nu s'a pierdut cu totul, ci a ajuns 
până la veacul al XIX-lea „plutind pe răsipele 
aduse de veacul al XVIII-lea“. 

Ce insamnă această tradiție culturală ? 
Mai întăiu, o deprindere cu ale culturii, mai ales 

în clasa de sus?), deprindere trecută prin 
moștenire pănă !a bonjuriştii moldoveni dela 
1810,—un îel de rafinare, trecută prin creditate 
dela generaţie la generaţie. E lucru mare cind 
un creer se subțiază în mai multe generaţii. Şi 
ultima generaţie — cea-dela 1840 —se născuse, prin 
urmare, cu o mai mare pregătire înnăscută pentru 
cultură. Apoi o deprindere cu ale culturii, trecută 
prin educuție, o generaţie moștenind dela alta 
deprinderea de a ceti, oarecare cunoştinţi mai 
deosebite, în specie : o bibliotecă de cărți vechi 

1) Amintiri, Rominia literară, p. 443. 
2) D. iorga (Opinions Pernicieuses...p. 91) spune că are, 

în biblioteca sa, un Suetoaiu, care aparținea în 1797 unui 
boer Palade. Tot D-sa citează pe Wolf, care vorbeşte, 
în veacul al XVili-iea, de invatatura şi inteligenta unor 
beri moldoveni —D. Panu (Săptămîna. 80) zice : „In tot 
timpul laşul u fust snperior Bucureştiului priu callura 
lui şi printr'o clasă de boeri inteligenţi şi culți*.
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romineşti religioase, poate manuscrise de croni- 

cari, cărți profane tipărite ; şi contactul cu nişte: 

părinți mai mult sau mai puţin cunoscători ai 

vechii literaturi. Un C. Negruzzi, copil, are la 

îndămină o bibliotecă bogată de cărți vechi ro-: 

minești a tatălui său. |!) 
Al doilea,.o literatură mai bogată şi mai su- 

perioară în Moldova, care a făcut cu putință această. 

rafinare și deprindere culturală ce aveau să fie moș-- 

tenite. — Cea dintăiu întrebuințare literară a limbii. 

romineşti se face în AMlaramureș, în veacul al 

XV-lea. Prin inlluența husită, se traduc citeva: 

cărți bisericeşti în romînește. Dar Maramureşu 

e aproape de Moldova, mai ales de Bucovina, 

inima Moldovei de atunci, care avea cu Mara- 

mureșul multe legături, fiind chiar multe familii, 

care locuiau jumătate în Moldova, jumătate în. 

Maramureș. ?) Prin urmare, aceste traduceri vor 

fi trecut de timpuriu în Moldova și vor fi răs-: 

pindit, cit de puţin, cultura religioasă. Şi e si- 

gur că au trecut, căci copiile de pe aceste ma- 

nuscrise s'au găsit in Moldova. lată dar, că în- 

ceputul culturii, în rominește, își are locul în Mol-- 

dova. . 

Dar adevărata cultură, în vremile dela început, . 

trebue s'o căutăm în slavoneşte. Cultura, sub 

1) Scrieri. |. „Cum am învăţat romineşle*, 
2) X, Iorga. Istoria literaturii religioase a Romiînilor 

p. 39. . 
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forma slavonă, a fost mai serioasă în Moldova. 

„Dela Teoctist (pe la jumătatea veacului al XV-lea) 

pornește un şir neintrerupt de cărturari de sla- 

voncște, pe un timp cind în ara rominească 

necontenitele lupte pentru Domnie opreau orice 

silinți spre lumină, spre artă“. In acest veac avin- 

tul de cultură e mare, în Moldova, ocrotit de Şte- 

fan cel mare pe cind în Muntenia „împrejurările 

au fost și mai puțin prielnice... şi rodul învăță- 

turii a răsărit și mai slab“!). Şi în Moldova, în 

acest veac, apare şi istoriografia, bine înțeles în 

slavoneşte. A avea deja scrieri istorice oricit de 

rudimentare, e un mare pas.—În toată vremea, 

cultura slavonă a fost mai serioasă în Moldova. 

Tot in acest veac al XV-lea, ne spune d. Iorga, 

chiar. caligrafia e mai frumoasă în Moldova, pe 

cind în Muntenia, unde decadenţa era mai mare, 

piserii erau mult inferiori. În Moldova nu sint 

acte domnești de danie sau de judecată, scrise 

in romineşte, pănă în al doilea deceniu al vea- 

cului al XVil-lea, nu ca în Muntenia „mai puţin 

aşezulă şi cultă“. Cind vine Warlaam în. scau- 

nul mitropolitan, în veacul al XVII-lea, găseşte o 

mulțime de manuscrise traduse gata pentru tipar, 

mai multe decit în Muntenia, într'o „limbă mult 

mai puternică, mai sunătoare și mai plină de 

viață — îusuşiri care vor rămînea pănă acum dre-o 

1) X. Zorga, Op. cit. pp. 14,44, 46. 

C
o
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douăzeci-treizeci de ani caracteristice pentru lu- 

crările literare moldovene” zice d. lorga, 1). ceea 

ce însamnă (tocmai ceea ce ne încercăm să do- 

vedim) importanţa tradiţiei în Moldova. Şi dacă 

acest lucru a îost „pănă acum douăzeci-treizeci 

de ani,* e că de douăzecictreizeci de ani nu mai 

e Moldova ori Muntenia, ci Rominia, nu mai 

poate fi laşul-moldovan ori Bucureștiul-muntean, 

ci Bucureştiul-romin. Să mai adăogăm, tot după 

d. Iorga 2) că în veacul al XVII-lea. mulțumită 

şcoalei dela Trei-Erarhi, erau în Moldova mulți 

diaci, care întrebuinţau cu pricepere limba sla- 

vonă, nu ca în Muntenia, unde cărturarii, mult 

mai slabi şi nepregătiți, se foloseau de formu- 

lare şi dicţionare. 

Aşa dar, prin traducerile făcute sub influenţa 

husită, prin cultura slavonă, prin istoriografia sla- 

vonă, în Moldova se făcuse mai mare deprindere 

culturală, se acumulase un mai mare fond pen- 

tru viitoarea tradiţie, care ne interesează. Dela 

traducerile maramureșene începe cultura care va 

forma tradiţia moştenită de veacul al XIX-lea. 

Dar ceea ce e îără măsură de important și 

deosebește Moldova de celelalte provincii, ridi- 

cînd'o mult mai presus, e influența poloneză din 

veacul al XVI şi mai ales al XVil-lea. 5). 

1) Op. cit., pp. 106, 121, 157. 
2) Op. cit, p. ît9. 
3) Pentru fapte, vezi N. Iorga, Op. cit. pp. 113, 133 şi 

Istoria literaturii romîne în secolul al XVIII-lea („Influ- 

ența polonă“) de acelaşi.
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Iniluenţa poloneză a fost o influență apuseană, 
înnalt culturală și—mai ales—un capital străin 
menit a valorifica suiletul și talentul rominesc. 
Ei îi datorim pe cronicarii cugetători ai veacului 
al XVIl-lea şi începutului celui al XVIII-lea (alară 
de Cantemir care, cum am spus, e un product 
al spiritului multilateral european). Acuma vom 
avea scriitori, care scriu în rominește, care cu- 
getă, discută, care dezgroapă trecutul descăleca- 
tului întăiu și al celui al doilea, care aduc idei 
nouă, care provoacă o mişcare în spirite, care 
încearcă şi alte genuri, nouă, fie măcar spre a 
arăta că limba romină e capabilă de ele ţin- 
troducerea lui M. Costin la Viafa lumii). 

Cultura mai dinainte. slavonă, mai puternică 
în Moldova, și această cultură nouă a veacului al 
XVII-lea. nu se vor pierde cu totul în veacul al 
XVIII-lea. Va veni ceva și până în veacul al 
XIX-lea, „plutind de abie în răsipele aduse de 
veacul al XVill-lea:, cum zice Russo. Ceea ce 

a venit „plutind“ a creat acea deprindere şi ra- 

finare de care am vorbit mai sus, Scriitorii, a 

căror tendință voim s'o explicăm prin aceste 
urme rămase din vechea cultură—prin tradiţie— 

au fost, și ci, conștienți de lucrul acesta și A. 

Russo ne spune că: „In Moldova clerul avea 

mare nume de învățătură și de evlavie“), iar 

1) Cugeturi, Rominia literară, p. 201.
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aiurea, dindu-și samă totodată şi de influenţa sa- 

lutară a Apusului şi par'că voind să alirme că 

progresul rominismului e concomitant cu influenţa 

apuseană, zice: 

„De la Costineşti, crescuţi în țeara leşească și păn 

la noi, tot drumurile Apusului sint bătute de pruncii 

rominit)— 

ceea ce e o justilicare a celor spuse de noi, că in- 

îluenţele salutare au venit din Apus și că Costi- 

neştii şi ceilalţi sint—istoricește. şi filozoficeşte — 

premergătorii generaţiei dela 1848. O spune, cum 

vedeți, un patruzecioptist. 

“Dar cind această literatură (care lăsase o urmă 

în spiritul moldovenesc: rafinarea, deprinderea 

cu ale culturii şi chiar o culturalitate de fapt) 

este dezeropată, dată la iveală: cind Moldovenii 

culţi nu se mai'satură de dinsa : Russo o ceteşte 

-cu lăcomie; mindrindu-se: cu «ea, logălniceanu 

o dă la lumină și o' analizează, Negruzzi „șterge 

colbul de pe cronice bătrine“, Asaki, chiar, o re: 

comandă ca limbă literară “(deși face, în alte pri- 

vinţi, greşeli mari), ziarele” cum e Gazeta de 

“Moldova, o analizează, o ridică în naltul ceru- 

lui ; —cînd, cu un cuvint, Moldovenii: culţi sînt 

captivaţi şi plini de literatura veche, atunci la 

urma, de. care vorbeam mai sus, de care vor- 

beşte şi Russo, adăogindu-se inlluența actuală a 

1) Amintiri, Rominia literară, p. +55.
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paginilor pline de „limba veche și 'nţeleaptă“. 
adăogindu-se și „opizeci de ani“ de. cînd Moldo- 

venii trăesc „de ideile filozofice ale lumii. 1) a 
dică mai intensa cultură apuseană a Moldovei 
dela inceputul veacului al XIX-lea-—atunci e fa- 
lal să se afirme un spirit critic. 

I interesant a insista asupra acestei chestii şi 

a vedea cum A. Russo, acest spirit pătrunzător. 

na lăsat nimic neobservat și a spus tot ce se 

poate spune asupra acestei particularități a cul- 
turii moldovenești, care explică apariţia spiritu- 
lui critic în Moldova și nu aiurea. „Şcoalele lir- 
bistice, zice el 2), au cuibul lor în București şi 
in Ardeal.“ Pe Ardeleni nu-i scuzează, căci au 
tradiție. pe Munteni îi scuzează, pentru că ei 
nau 5): „Seama Ardealului în istoria nouă a 
    

1) Steaua Dunării, IL. p. 5. 
2) Cugetări, Rominia literară, p. 251. 
3) E nedrept ari, poate peutrucă nu cunoștea litera- 

tura veche din Muntenia, sau, dacă o cunoştea (căci în 
jurnalul său dela Soveja ne spune că a primit Magazi- 
nul îstovic. care-l luce să creadă că peste zece ani nu 
va mai fi limbă rominească), w'o cunoştea bine. Nu-i 
vorbă, el. care lăuda aşa de mult pe cronicarii moldo- 
veni, ne spune, frapat de inferioritatea cronicarului mun- 
teau, că „Constantin Căpitanul e eflin la vorbă, tare os- 
tenitor, nu plăteşte cit Miron şi alţii“ (Revista Romiîni, 
1863, p. 446).—Ceonogeafia muntenească, ori cit ar fi de 
inferioară celei moldovenești, ori cit ar conţinea „mai 
mult date istorice, cu puţine cugetări asupra evenimen- 
telor raportate,“ cum zice d. Xenopol („Mihail Kogălni- 
ceanu“, p.30), a tormat, împreună cu literătura bisericească. 
un element de tradiţie. Eliade Rădulescu, care nu face 
caz de cronicari (primul defeel) nici de literatura popu-
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limbii e mai grea. Ardealul ce are tradiția...“ Şi 

cei ce nesocotesc tradiția şi „care toate înlătu- 

rează şi pomenirea chiar a tradiţiei, sint ca oa- 

menii cei noi ce îşi tăgăduesc părinții“. Cărţile 

vechi şi limba cronicarilor trebue să fie modele 

pentru limba rominească, nu cum fac „învățații“ 

ce „leapădă tradiția ascunzind'o sub pretext de 

baştină latină*. 

Şi, în sfirşit, sintetizind şi trăgind concluzii, 

zice : 

„Intre Romini Moldovenii ; şi între Moldoveni co- 

laboratorii „Romîniei literare“ sint singuri ce nu au 

impus Rominilor, nici gramatice, nici alte scrieri după 

iscodirile închipuirii lor; singură Moldova, ca şi în 

lupta naşterii, au sprijinit tradiția scrisă şi iradiţia 

orală. Este ertat dar Moldovei a cerceta titlurile ne- 

contestate vechi şi a cumpăni temeiurile nouă ; este 

ertat Moldovei, care au pus mai multe pietre la zi- 

direa veche a naționulității, a se convinge dacă lim- 

bile nouă fac cît limba veche, cît de frumoase şi ar- 

monioase sînt ele, dacă substituţia lor este putincioasă, 

de nevoe şi conformă cu țelul, la care sînt chemate 

limbile de a fi un organ de înțelegere nu a unor oa- 

meni, dar a oamenilor, şi a se încredința că /atinirea 

  

lavă (al doilea detect), face mult caz de literatura hbise- 

vicească, cînd e vorha de limba literară. În Muntenia, oa: 

meni care se influenţează şi ascultă de tradiție, sînt O- 

dobescu. Bălcescu, adine cunoscători de cele vechi şi Gr. 

Alexandrescu. De aceia ei sint singurii seriitori, dintre 

cei vechi, din Muntenia, serioşi, cu o limbă bună, cu uu 

spirit romines:—și care s'au alipit de şcoala critică mol- 

dovenească, întrejinind legături cu ea, scriind în revis- 

tele ei, ca şi Caragiale mai tirziu.— Odobescu e chiar un 

reprezentant al şcolii critiee—din Muntenia.
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sau franfuzirea, sau talienirea Romîniei vredniceşte 
truzile ce am putea întrebuința în cercetări şi lucruri 
mai serioase“ !). 

Şi aiurea: 

„Moldova e ţară rece, unde entuziasmul fie politic, 
fie literar, nu prinde în clipeală; nici teoriile italiene 
şi romantice a vestitului revoluţionar |Eliade], nici 
sistemele ardelene nu au prins rădăcină“ ?), 

ceea ce e foarte adevărat, numai cit din tonul îra- 

zei lui Russo pare că pricina lucrului ar fio „ră- 

ceală“ increntă sufletului moldovenesc. — Nu. 

Acea răceală se explică tocmai prin acea tradiție 

culturală, cit e vorba mai ales de răceala faţă cu 

„entuziasmul literar“, și prin lipsa unei clase re- 

voluționare, cit e vorba mai ales de răceala îaţă 

cu „entuziasmul politică. 

ŞI, fiindcă a venit vorba de o deosebire su- 

fetească, am putea spune ipotetic, că poate fi 

vorba și de un element pur psihic. Poate că 

Moklovenii sint mai sceptici. (In „Scrisori“ 

Alecsandri numește pe Munteni gasconi: „gasconi 

sau pe rominește Munteni*3). [Dar e ușor de înţeles 

că un popor, un oraş, Bucureştiul, care e în fier- 

bere politică, trebuia să facă impresie de gas- 

conerie unui sceptic rafinat cum a fost Alecsandri). 

in sprijinul acestui „scepticism* ar veni şi unele 

1). Cugetări, Roininia literară, pp. 276, 3i7,. 
2 » » p. 3%, 
3). Serisori, p. 92,
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mărturii vechi. Așa de pildă, sc ştie ce impresie au 

făcut lui Paul de Alepo Moldovenii, și ce impresie 

Muntenii. De nepăsarea religioasă a Moldovenilor 

s'a speriat călătorul străin, pe cind pentru credința 

şi smerenia Muntenilor n'are destule cuvinte de 

laudă. Această deosebire sufletească, dacă e, sar 

putea, poate, explica şi prin deosebirea clemen- 

telor etnice care au luat parte la lormarea 

Muntenilor şi a Moldovenilor ». (Alexandri 2, în- 

totdeauna gata de invectivă, zice că Muntenii sin? 

romino-bulgari, ceea ce e îalș). Dar în siirşit, a- 

cestea sint ipoteze și elementul psichologic e 

greu de câlculat. 

In rezumat: Moldova, şi mai ales școala cri- 

tică din Moldova, respectă tradiţia, făcută, spri- 

jinită în Moldova. De aceea, depozitară a tradi- 

ției, îi este ertat să-şi ia rolul de a prezida la 

înjghebarea culturii romînești moderne, validind 

ceea ce merită, adică este necesar, invalidind ceea 

ce nu ar fi menit să valorifice energia şi talentul 

rominesc. 

Şi, în adevăr, Moldova nu s'a mărginit să răs- 

pingă curentele falşe, nu s'a mulțumit să le dis- 

trugă la ea acasă. Ea a căutat să le distrugă și în 
afară, acolo unde erau pe cale de a izbuti: 

„După pilda lui Galilei, ce striga din închisoarea, 

1). D. Onciul. în cursul său, susține că Dacii s'au relras 
prin munţii dinspre Moldova. 

2). Serisori, p. 236.
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unde-l pusese pedanţii vremii de pe atunci: „Pururea 
se mişcă !* voiu striga din Mo!dova. ca să se audă 
peste Mfolna, peste Milcov, peste Carpaţi: „Limba 
Domnilor E..... L...... P.....') şi altora nu sînt limba ro- 
minească şi literatura de astăzi nu e literatura romi- 
nească“ *) 

lucruri scrise cel mult în 1855, cind Russo şi-a 

scris Cugetările. 

Aşa dar, Moldova a dat rominismului cultura, 

sau, mai propriu, posibilitatea de cultură prin 

acel spiril critic, de care am vorbit. Istoria cul- 

turii moldovenești din veacul al XIX-lea e, mai 

ales, istoria acelui spirit critic aplicat la întrodu- 

cerea culturii străine, adică la procesul de rege- 

nerare a spiritului rominesc. E, ceea ce e acelaş 

lucru, istoria luptei împotriva tendinţilor falșe, 

necupătate, din Muntenia şi Transilvania. 

Pam Sean 

1). Eliade, Laurian, Pumnul. 
2). A. Russo. Cugetări, Revista Romină, 1863, p. 857



IV 

Amestec de curente contradictorii : 

G. Asaki 
  

Este interesant să ne oprim, înnainte de a stu- 

dia evoluţia spiritului critic, asupra unui perso- 

naj care reprezintă tranziţia dela lumea veche la 

cea nouă şi în care, deci, s'au întilnit şi ciocnit 

tot felul de curente contradictorii. Este vorba de 

G. Asaki, una dintre marile figuri ale culturii 

rominești. 

Vom vedea că atitudinea sa este nehotărită şi 

contradictorie : aci ne apare ca om vechiv. aci 

ca novator şi, în această din urmă atitudine chiar, 

cînd ca un novator lipsit de orice spirit critic, 

cînd cu oarecare preocupări critice, dar contra- 

zicîndu-se adesea asupra aceluiaşi lucru. 

In politică Asaki este un om vechiu, un „con- 

servator:. Cel mai însemnat eveniment politic, 

acela în care se concentrează toate aspiraţiile oa- 

menilor noi din epoca sa, acela care ne dă mă- 

sura, din acest punct de vedere, a tuturor oa- 

meniior care au trăit pe atunci, este revoluția dela 

1848: Asaki n'a sprijinito, mai mult, el a fost
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impotriva ei. În Albina Românească el nu se 
mărginește să isnoreze revoluţia—ceca ce-i im- 
punca cenzura rusească, «le sigur-—dar işi mani- 
festă aversiunea sa pentru acea mișcare. 

Pentru dinsul, revoluționarii din Muntenia sint 
nişte tineri care, „pilduindu-se de cugetări vred- 
nice de osindă, s'au fost abătut dela datoria ce 
au cătră ocirmuire“ ; şi tot aşa şi revoluționarii 
din laşi, care au tulburaţ „liniştea de care, zice 
el, capitala noastră neintrerupt se bucurase dela 
intronarea Prea Inaltului Domn Mihail C, Sturdza...“ 
lar faţă cu publicarea unui oarecare „ofis* al lui 
Mihail Sturdza, partizanul intereselor politice 
rusești, Asaki scrie: „Rusia a luat toate măsu- 
rile să nu răzbată anarhia în... proviufiile oto- 
mano“ i), 

Dar acest om vechiu, în politică, a fost unul 
din cei mai de samă reprezentanţi ai întroducerii 
culturii apusene la noi, prin ziare, calendare (ca- 
lendarele, pe ucea vreme, erau un fel de reviste 
anuale), reviste, traducind, imitind, compilind din 

scriitori străini de toate felurile; —prin școala sa 

de inginerie, prin rolul său oficial în organiza- 

rea școlilor în vremea lui Mihail Sturdza, prin 

cărțile didactice, etc. etc. 

G. Asaki a fost un om foarte invăţat,— făcuse 

școli serioase, nu cra autodidact ca majoritatea 

1) Albina Românească, 1563, 27 și 61.
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contemporanilor săi, — în curent cu toate lucrurile 

din Apus, pănă şi cu spiritismul, despre care 

scrie foiletoane 1). 
In 1839, se pune în fruntea unui comitet, pen- 

tru a traduce un lexicon din nemţeşte. .arătind 

cîtă nevoe au Rominii de cultură.— Chiar în pri- 

mul număr al Albinei Româneşti (1829, 1 lunie). 

în articolul-progranm, el declară că poporul romin 

trebue să se împărtășească de cultura Apusului 

“ înnaintat, ba încă răpede, căci a întirziat: 

„In vilele de acum oricare : îmbunătăţire şi aflare a 
vreunii naţii trece în posesia tuturor spre folosul oa- 

menilor...“ „Se cuvine cu îndoite pasuri şi sirguințe a 

ni porni spre cîştigare în parte a celor întirziate“. 

Şi, dacă din acest program ar rezulta că A- 

saki e un novator exagerat, că vrea să întro- 

ducă cit mai multă cultură apuseană cu putinţă, 

fără nici un discernămint, apoi de aiurea se 

poate vedea că el, şi în această privință. are ti- 

midităţi care nu prea:rimează cu cele ce și-a im- 

pus în programul activității sale culturale : 

„Cultura şi fericirea unui popor nu stă în schimba- 

rea portului, în mania de a se lepăda de învechime 

şi de a lua orice lucru străin şi nou, ci în respectul a- 

ducerii aminte a strămoşilor“ 3) 

Acestea le spune cu ocazia constatării faptu- 

lui că unia îşi schimbau numele, adăogind la 

    

1). Gazeta de Moldova, 1853, 13. 
2). Albinu Românească, 1843, 55.
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slirșit un escu, iu, adi, ici... In aceste rinduri, 

Asaki, cum vedeţi, apare într'un fel de atitudine 

critică, dar mai mult ca reacţionar, căci acum 

defineşte cultura azi ca un cult al strămo- 

şilor. | | 
Dealtmintrelea, atitudinea sa fâță de reprezen- 

tanții curentului critic (caşi a acestora față de 
dinsul) este binevoitoare: Cind, în 1810, apare 
Dacia literară a lui Kogălniceanu, Asaki salută 
această apariție,—nu-i vorbă, fără mare entuziasm, 
probabil pentrucă această revistă reprezenta un 
curent pe care el nu-l prea înțelegea; probabil 
Și pentrucă, deși Dacia literară îl lăuda în u- 
nele privinți, îl și ataca: direct, pentru caracte- 
rul prea excluziv moldovenesc al Albinei ; indi- 
rect,..prin învinuirea adusă publicațiilor romineşti 
în genere (deci și Albinei, care o merita cu pri- 
sos) că se mulțumesc numai cu traduceri din 
limbi străine, fără nici un interespentru Romini!),— 
învinuire pe care Kogălniceanu o reeditează şi în 
Propăşirea din 1844. 

Tot bine primește Asaki și apariția Reperlo- 
riului dramălic al lui Alecsandri, un alt repre- 
zentant al curentului critic şi al cărui acest Re- 
pertoriu chiar era o manifestare de critică a a- 
proape tuturor curentelor sociale ale vremii. Ba, 

cu această ocazie, Asaki, accentuind din nou a- 

1). Dacia literari, 1840, Introducere.
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supra necesității culturii apusene, ne arată și în- 

riurirea ei asupra desvoltării spiritului naţional, 

cît și asupra desvoltării literaturii originale ro- 

mîneşti : 

„Inriurirea secolului au deşteptat un spirit amorţit, 
cu sentimentul riaţionalităţii s'au desvoltat la noi şi e- 
lementele literaturii“ ?), 

de unde se vede că acestom care, cum sa vă- 

zut, recomanda respectul memoriei strămoşilor 

ca adevărata cultură, nu se poate împiedeca să 

nu recunoască că influență apuseană și naţio- 

nalism rominesc sînt ienomene concomitante, 

—ceea ce, am văzut, o spune şi A. Russo, ceea 

ce voim să dovedim şi noi. 
Aşa dar, pănă aici, vedem pe Asaki ca om 

vechiu cind e vorba de mișcarea politică din 

vremea sa, iar cînd e vorba de „cultură“ în ge- 

neral, îl vedem cînd novator exagerat, cind om 

vechiu, şi rar în acea atitudine mijlocie, care e 

cea critică. 

Prin urmare constatăm. chiar de pe acum. că 

el n'a avut un punct de vedere sigur, o concep- 

ţie unitară asupra vieții. De aceea, cum încă vom 

mai vedea, nu-l putem clasifica în nici o școală: 

şi de aceea el este izolat, afară decit dacă nu 

considerăm ca „școală“ a sa pe oameni ca Gusti, 

Săulescu... Dar acești scriitori au înst cu totul 

1). Gazeta de Moldova, 1852, 20. 

Li
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neînsemnaţi, fără personalitate, și-i vom consi- 

dera aici ca purtători ai cuvîntului lui Asaki. 

Dacă Asaki na ştiut bine ce vrea în privinţa 

culturii în gencral, cu atita mai puţin va aveao 

atitudine hotărită față cu diferitele probleme ale 

<ulturii în special, şi mai ales faţă cu cele două 

probleme principale, ce se puneau în acea vreme: 

limba literară și literatura naţională. 

In privinţa limbii, întrun vechiu număr din 
„Albina românească, Asaki spune: 

„Stezile şi controversele asupra formelor limbii sint 
intempestive şi însorb timpul preţios“... Sînt unia „care 
se par îndatoriţi a aduce pe romiînie străine idiotisme 
şi construcţii“ [se referă mai ales Ja traducători]... „Fon- 
dosul limbii noastre, ce. pe aiurea se caută este în 
siînta scriptură“, cătră care „adaogă-se îmbunătățirile 
<erute după un metod simplu, şi care s'ar cuveni ase 
legiui de cătră un giudeţ Amfiction, ce se poate în: 
<hega din gramaticii Romini a Transilvaniei, a Ţării 
Romineşti şi a Moldovei“. ') 

In altă parte?) se spune că „stropiarea* limbii, 

căreia i se siluește geniul, samănă cu o fată 

mare de la ţară, naivă, adusă la oraş, suleme- 

nită, înmănușşată, „trasă în toate părțile de Nemţi, 

Greci, Franceji“. 

Aşa dar, aci, opoziție împotriva acelor sisteme 

linguistice care voiau să „stropieze* limba, re- 

comandarea cărţilor bisericești ca bază a limbii 

1). Albina românească, 1839, 12. 
2, » 1839, 75.
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literare,—prin urmare o atitudine cuminte, aproape 

ca. şi a școalei critice moldoveneşti; dar totodată 

propunerea raționalislă ca un „tribunal“ de lin- 

guişti să decreteze „imbunătăţirile“ limbii. 

Această contradicție între tendinți nu se va 

rezolva niciodată în spiritul lui Asalki. 

Intr'un loc 1!) Asaki declară că scopul literaţi- 

lor este de „a nimeri formele și stilul limbii“ 

şi, pentru aceasta, trebue a respecta limba 

cărților bisericeşti, ca să nu avem o limbă 

bisericească, înțeleasă de toți, şi trei limbi pro- 

vinciale; în (847%), întrun fel de manitest lin- 

guistic, Asaki spune că foile. (ziarele) au meni- 

rea de a forma limba, și foile „se'mpart la noi. 

zice el, în sisteme de conservativi, de radicali şi 

de cumpenitori sau de juste imilieu“—și el de- 

clară, ca şi C. Negruzzi cu trei ani înnainte 3), că 

„părtineşte acestei din urmă sisteme“. —Asaki 

face, tot aici, și propuneri detaliate: el e de pă- 

sere să se reînvie cuvinte din cărţile bisericești, 

din manuscrise şi să se ia cuvinte din limba popula- 

ră.— Cum vedeţi, aci parcă ne-ar vorbi Alecu Russo: 

nu lipseşte nici poporanismul.— Dar imediat cere 

alungarea cuvintelor străine, „deşi vechi în limbă“, 

căci... „abuzul“ vechiu e tot abuz. Ba încă re- 

comandă modul cum s'a format limba îite- 

i) Albina Românească, 1839, 59. 
2) - » „1847, 3. 
3) Vezi mai departe, in capitolul Primul junimist, cum 

clasifică Negruzzi curentele linguistice ca şi Asaki.
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rară grecească modernă care, zice el, va produce 
„capodopere“. (Se ştie ce „capodopere“ a produs!). 
Și iată-], deci, vorbind ca Laurian, după ce, în 
același articol, vorbise ca Alecu Russo... 

Dar Asaki face propuneri care îl fac și un 
predecesor al lui Arune Pumnul. Tot în acest 
articol din 1847 (ca și în unul din 1842, 16), el 
recomandă, pe lingă alte izvoare de formare a. 
cuvintelor necesare limbii, şi compunerea de cu- 
vinte nouă din rădăcini rominești, pe baza prin-. 
cipiului  analogiei, ridicindu-se, ca și Pumnul 
mai tirziu, impotriva „latinismului, italienismului, 
salicismului“..., 

Şi dacă aici se ridică impotriva latinismului, 
cum sc ridică aiurea în Albina!) colaboratorul 
său D. Gusti,—apoi în ait număr (61) al Albinei 
din același an, e lăudat Eliade pentrucă, în Cz- 
rierul românesc, curăță limba de cuvinte „străine“ 
Și pune în loc „romane“; iar aiurea *) vorbește 
despre „astă Irumoasă a noastră limbă romană, 
pe care cițiva îarisei literari voesc a o arăta 
chiar dacă“ (comparaţi cu iubirea lui A. Russo 
pentru dacismul Rominilor). -lar ceva mai tirziu 2) 
Asaki, care vorbea, cum ați văzut mai sus, de 
respectarea limbii bisericeşti, cîntă acuma marele 
merit al lui Eliade, pentrucă acesta vrea să 

1) 1847, 50. 
2) Albina vomînească, 1947, 98. | 
3) a » 1818, 2,
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schimbe limba, s'o readucă la limba „vorbită de 

oamenii lui 'lraian“. 
Nu mai citez şi alte locuri, ca preiaţa dela 

Poeziile sale din 1836, etc., unde vom găsi şi 

alte propuneri care se contrazic şi între sine şi 

cu cele citate pănă aici.... 

Așa dar Asaki a îmbrățișat toate curentele şi 

nici unul. Cel mult constatăm că două lucruri 

— deşi combătute prin altele—revin mai des sub" 

pana lui Asaki: limba bisericească şi analogia 

(pumnismul), ca izvoare ale limbii literare..., 

În practică, însă, în limba scrisă de el. n'a 

respectat, cum era de așteptat, nici un principiu. 

căci s'a ținut de mai multe, deşi nu de toate 

principiile pe care le-a susţinut teoreticește, ceea 

ce ar fi îost imposibil. 
Nu am de gind să analizez aici limba pe care 

o scria: Asaki și nici nu poate intra aceasta în 

cadrul studiului nostru. Dar oricine a cetit ceva 

din acest autor, ştie că el are o limbă a să. ca 

racteristică, care, ca tot restul, samănă: cu: a 

multor scriitori, fără să samene cu a vreunuia în 

aşa chip; ca să-l putem clasifica într'o categorie. 

EI nu. scrie nici vechea „limbă literară biseri- 

cească, ca Veniamin Kostaki, nici limba boerească* 

a vremii sale, ca Vasile Drăghici, traducătorul 

lui Robinson Krusoe, nici jargonul latinist al lui 

Laurian, nici acel italienist al lui Eliade, nici
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lhmba nouă literară---aceea care a triumiat, pe 

care o scriem azi—a lui C. Negruzzi.... 

FEL întrebuințează unele expresii şi dela unii 

şi _dela_alţii, plus arhaisme_reinviate_de el, ori. 

de şcolarii săi,—însă, în orice caz, prin limba, 

pe care o întrebuințează, trebue să-l caracterizăm 

ca pe un om vechiu, căci limba sa, dacă e vorba, 

Spunem, cu aproximaţie, într'o categorie, e 
mai degrabă limba boerească a vremii sale, 

foarte deosebită de limbă nora ȘI fară _viit viitor, 
căci era artificială—a unui Eliade; foarte deose- 
bită de limba nouă—cu viitor, căci era alcătuită 

aşa cum a îost firesc să fie alcătuită-—a unui C. 

Negruzzi... E, am zice, atit de rămas în urmă, 

în această privință, încît, cînd e vorba să orto- 

grafieze ceva cu litere latine, dibuește, în deose- 

bire de alţii, scriind, cum observă Kogălniceanu!) 

sunetul ce, de pildă, „cînd cu ch (Tchetate albă 

— Cetatea albă), cînd cu Zz (Scaritzica — Scăricica), 

cînd cu cz (Czeribouco—Ceribucul), cînd cu ci 

(Bistriciora — Bistricioara), în vreme ce numai a- 

ceastă_de pe urmă transcripție este bună“... 

[ Și dacă, din toate aceste manitestări, Asaki 
apare ca o colecţie de tendinți contradictorii, —. 

apoi vom vedea că și în literatură“ tendințile 

sale sint toţ: așa: CI : Iu 

Dar, aci, trebue să deosebiti pe, propacangis- 

- =: 

1) Dacia literară, 1810 âra îi
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tul literaturii de autorul de literatură, căci el- a 

lost şi una și alta, şi poet și „indrumător“,... 
Să-l vedem în primul ipostas. 

"Această plecare cătră versuire, să însamnă și 

intre Romiîni, zice el, mai ales decind raza cul- 

turei au început a ni lumina“ !), Căci „omul li- 

terat“ trebue să fie, după el, cunoscător de toate 

și inspirat de pretutindene 2), ceeace ne arată că, 

în această privință, Asaki era mai nou şi mai 

luminat decit unii contemporani de ai noștri care, 

sub pretext de a feri geniul național de perver- 

tire şi „instrăinare“, au recomandat scriitorilor 

romiîni să nu facă cunoștință cu literaturile străi- 

ne !—lar cind e vorba ce anume hteratură străină 

să servească scriitorilor romini ca model, Asaki, 

care învățase la Roma şi scrisese şi în italie- 

nește, o recomandă pe cea italiană şi se declară 

împotriva celei îranceze 3). 

(Dar, deşi Asaki, cum s'a văzut mai sus, spune 

că una din bineiacerile culturii străine este şi 

dezvoltarea spiritului de naţionalitate, care face 

să se dezvolte literatura națională ; deşi laudă pe 

Alecsandri pentru colecția de poezii populare, al 

căreia folos il pricepe & (se știe că şi el, în ti- 

nerețe, a cules poezii populare, dar mai apoi nu 

  

1) Poezii a lui Aga Asuki, Esii, 1836. Iuainte-Curiat. 
2) Albina romîneuscă, 15519, 12. . 
3) Gazeta de Moldova, 1853. su. Acclaş lucru în Proi- 

miul dela Culegere de Poezii. II. 1854, p.6. 
4) Guzeta de Moldoca, 1832, 20.



SPIRITUL CRITIC IN CULFURA ROMÂNEASCA 53 
  

s'a mai ocupat cu acest lucru, ne simţindu-i toată 

importanța) : deși, deci, sar părea căel ar po- 

seda premisele, din care să tragă aceleaşi con- 

cluzii cași şcoala critică moldovenească :— totuşi 

se face, pe dreptul, vinovat. „e învinuirea ce. 0 

aduce Kogălniceanu că traduce numai, lucruri - 

ce nu interesează” pe_omini,_ învinuire-pe - care 

i-o face și un _cetitor (din Roman) care găseşte 
poală = ali 

că inu_n'are foiletoane originale))... Şi mai e 

de observat că, în „cronicile teatrale“ ale Albi: 

nei, după învinuirile lui hogălniceanu, în vre- 

mea propagandei şcoalei critice în favoarea na- 

fionalizării lteraturii,—in acele cronici, zicem, 

nu se atacă deloc multele și proastele piese 

străine care se jucau în lași şi nu se arată do- 

rința unei literaturi dramatice originale *). 

lar din alt punct de vedere, al simțului critic 

față cu' valoarea unei opere de artă, Asaki dove- 

dește că are puțin simţ şi se pare, dacă ţinem samă 

de inferioritatea versurilor din A/bina şi de cali- 

tatea acelora care le făceau, că Asaki, cași Eliade, 

era de principiul: „Băeţi, scrieţi, “numai scrieți“... 

Cași în- Prisinţa.ieaducerilor ȘI în - priv ința —lite- 

raturii_ro Asaki. prea_nu; e€l_€_un fe-. 
prezentant, a_ce -numit.— epoca - eroică“, 

1) Albina românească; 18461. :::: 0 ii tii 
2) Vezi mai departe, cum V. Alecsandri. nu -se:: poate 

stăpini de a nu pune chiar şi în gura lui Iorgu dela Sa- 
dagura părerile sale proprii în privința necesității “unui 
teatru naţional. 
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— cuvint impropriu, căci am avut un curent e- 

TOiC, şi nu o epocă, de oarece, cum se va ve- 

dea imediat, curentul crific s'a născut odată cu 

cel eroic.... 

Dar dacă. în activitatea sa de propagare a 

cultuiii hterare, Asaki_« e prea nou, eroic, —în 
      

amestec de curente, pe “care lam găsit pănă aicea 

în activitatea sa. 
Nu am să vo orbesc despre operele literare ale 

lui Asaki, căci acest lucru nu intră în cadrul 

studiului de față. Mă mărginesc să amintesc că 

GG. Asaki e contemporan cu două faze ale _lite- 

râturii rominești din veacul al NIX- lea: cu prima 

fază a acestei literaturi, s'o numim faza Konaki 

şi cu a doua, s'o numim faza Alecsandri. Ambele 

faze sint datorite unor influenţe străine şi se de- 

finesc prin aceste influențe. Prima fază, a lui ho- 

naki, e datorită influenţei literaturii clasice decaden- 

te îranceze şi influenţei literaturii neo-greceşti, care 

'samănă cu prima ; e vremea sentimentalităţii fals- 

exagerate, a abstracţiunilor personificate, a mito- 

logismului, a subiectelor fără legătură cu viața 

contemporană; a ciîntării trecutului antic, etc. : A 

doua fază e datorită influenţei literaturii 'roman- 

tice îranceze,— Hugo, Lamartine—nouă pe atunci : 

sentimentalism puternic; culoare - vie, dezgropa- 

rea. trecutului, nafionul, deci. medieval, etc.:: 

Și, cine' a 'cetit "pe. Asaki, ştie că €l are puncte
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de contact și cu honaki (influența vechii litera- 

turi franceze, sentimentalism fals exagerat, mito- 

logism, manierism, versificaţia, etc.) sau cu |. 

„Văcărescu (aceleaşi lucruri, plus un fel de lati- 

nism poetic : Traian, Dochia la Asaki) și, pe de 

altă parte, cu Alecsandri, Bolintineanu (dezgro- 

parea trecutului naţional, în nuvele şi poezii, pa- 

triotismul în literatură, influenţa lui Hugo și La- 

martine ; „balade“ ; „legende“, etc.). 

*Numai limba. în care scrie e, cum am spus 

mai sus, mai veche decit a romanticilor, mai în 

spre limba lui Konaki, dar nu aşa de bună, s'o 
spunem în treacăt, ca a acestuia. 

XM Aşa dar, Asaki e un om vechiu în politică; 
un om nou ca întroducător al culturii, deşi ne- 

hotărit, teoreticește, în privința rolului ei la noi; 

un om absolut nehotărit în privinţa curentelor 

linguistice; un novator lipsit de orice spirit critic, 

ca propagator al literaturii europene ; un om care, 

in literatura sa proprie, face parte. din două Îaze 

„deosebite şi contrare; un om care, în limba pe 

care o scrie, e mai degrabă un om vechiu... 
Si încă un cuvint. 

Asaki -a fost comparat întotdeauna cu: Eliade 

Rădulescu. E justă comparația ? a 
-E justă, întrucit îl privim numai ca introducător al 

culturii curopene : Ziare, reviste, traduceri, teatru, 

etc. Dinacest punct de vedere—nai-—Asaki aco- 

pere nu numai activitatea lui Eliade, dar şi o parte
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din a lui Gh. Lazăr: cași acesta, cl înființează 

prima școală rominească specială, acea de ingi. 

nerie. Eliade, în vremea de care vorbim, a fost 

un revoluționar în politică, un italienist în lin- 
guistică.—Dacă, mai tirziu, devine reacţionar, a- 

poi aceasta e tot o „noutate“, căci reacţionar;s- 
mul său e tot o transplantare din Apus: el pleacă 
de la teorii apusene, în reacționarismul său, nu 
dela consideraţii concrete asupra ţării sale... 
Cine, azi, ar fi, de pildă, pentru introducerea ma- 
joratului la țărani, cum a propus d. P. Carp,— 
deși ar fi reacționar, în el n'ar vorbi glasul tra- 
diției romineşti, acela n'ar fi un om „vechiu“, şi 
cu atit mai puțin un spirit „critic“, în înţelesul 
ce-l dăm aci acestui cuvint, adică un om care. 
în întroducerea culturii străine, ține samă de sta- 
rea de fapt a ţării sale,--căci în tradiţia, obiceiul 
şi psichologia ţăranului romin este, mai degrabă, 

minoralul!.. : 

Dacă ceea ce a fost nou în Asaki i-ar fi slujit 
să facă selecție in ceea ce a îost vechiu în el. 
şi aceasta după o normă ce ar fi izvorit dintr'o 
eoncepție unitară teoretică asupra vieţii cl ar fi 
putut fi începătorul: şcoalei critice moldoveneşti. 
“Dar aces! rol revine altora; dintre care unii, ca 
“A: Russo și M. Kogălniceanu, au" avut o con- 
cepție absolut unitară asupra vieţii, — alţii, ca C. 
Negruzzi, d. Maiorescu și “chiar și. Alecsandri,
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“mai puţin unitară, contradicţia ne manitestindu-se 
insă, la aceştia, în același domeniu, ci dela do- 
meniu la domeniu și anume dela politică la cul- 
tură (Alecsandri, însă, se contrazice și în acelaşi 
“domeniu, al politicei, dar nu în “aceiaşi vreme. 
ci în două epoce deosebite ale vieţii sale, ceea 
«ce-l face ca în prima epocă să nu se contrazică). 
Dar despre acestea, vom vorbi pe larg în cele 
«ce urmează. 

 



V 

Evoluţia spiritului critic. — Locul „Junimii“ 

în această evoluţie. 

  

SA Spiritul critic, despre care vorbim în acest 

studiu, ţine de la 1840 pănă la 1880, adică foc- 

mai perioada de formare a României. moderne, 

cu alțe cuvinte, oremea cîud su întrodus în fă- 

pile romîne cultura apuseană modernă şi cînd 

a fost mai urgent şi mai la ordinea zilei pro- 

cesul de asimilare. După 1880, incepe procesul 

de organizare internă mai serioasă, pe baza și 

cu elementele civilizaţiei întroduse. La 1880, se 

poate spune, s'a isprăvit şi „unirea“ celor două 

țări rominești—de atunci nu mai există Moldova 

şi Muntenia, ca țări deosebite, de atunci nu mai 

poate fi vorba de o cultură deosebită moldove- 

nească şi, prin urmare, de atunci încetează și 

existenţa școalei critice moldoveneşti. Vom vedea, 

totuși, că încă cițiva ani, pănă după 1890, in 

Moldova mai apar manilestaţii critice specia/ 

moldoveneşti, mai mult sau mai puţin etecte ale 

culturalității moldovenești, mai mult sau mai pu- 

țin consequențe ale vechei critice moldoveneşti.
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Acestea vor fi juniuismul politic, rudicalismutl, 

şi socialismul cu vezistele sale, în special „Con- 

temporanul *. 

S'a înţeles de la sine că „critica“, de care 
vorbim in acest studiu, c critica culturii, a -so- 

cietăţii şi a literaturii în genere, și nu critica li- 

terară, cum -o înțelegem acuma, adică critica scrii- 

torilor. Ultima manilestaţie a acestui spirit critic 

e articolul d-lui Maiorescu —ultimul reprezentant 

al şcoalei critice moldovenești—,„ Zu contra neo- 

logismelor“, scris in 1881, care, dacă nu ni se 

ia în nume de rău acest pedantism, e data chiar 

cind, cu proclamarea regatului, Rominia modernă 

era deja creată. Ceea ce a scris după aceea d. 
Maiorescu e numai crifică literară. Activitatea 

critică a d-lui Maiorescu se împarte în două pe- 

rioade bine distincte. Prima, perioadă de critică 

a culturii, a introducerii şi asimilării culturii cu- 

ropene, cu „Scrierea limbii romine* (1866), „Poc- 
zia romină“ (1867), „Contra şcoalei Bărnuţ“, (1368), 
„Limba romină în ziarele din Austria“ (1868), 

„In contra direcţiei de astăzi în cultura romină“ 

(1868), „Ohbservări polemice“ (1869), „Direcţia 

nouă* (1872), „Beţia de cuvinte“ (1673), „Răs- 

punsurile revistei contemporane: (1873), In con- 

tra neologismelor* (1881).=-Celclâlte articole, de 
după 7881, „Caragiale:, Eminsscu“: „Poeți 

critici“, „In lături“, „Contraziceri“, etc. sint arti. 
cole de critică literară. În citiintă de''lâ! 1881
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„Maurul“ a crezut de cuviință că-şi „făcuse da- 

toria“. O spune însuși D. Maiorescu : 

„In proporţia creşterii acestei mişcări (literare şi şti- 
inţifice) scade trebuinţa unei critice generale. Din mo- 
mentul, în care se face mai bine, acest fapt insuş este 
sprijinul cel mai puternic al direcţiei adevărate. 

„Sinteza generală în atac, izbirea unui întreg curent 
„periculos o credem acum ştearsă de la ordinea zilei 
pentru părţile esenţiale în literatura proprie şi în şti- 
ința teoretică. Remîne încă la ordinea zilei în polilică, 
dar de aceasta nu ne ocupăm aici.“ :) 

Aceiași conștiință de încetarea datoriei critice 

se vede şi la Alecsandri care. de la 1850, nu 

mai vorbește, în „scrisorile“ sale, de primejdia 

stricătorilor de limbă. Dacă la 1880 era deja vre- 

mea ca Maurul să creadă că şi-a făcut toată da- 

toria, dacă, adică, după aceea, şi chiar azi, na 

mai fost şi nu mai este nevoe de acea critică, 

în care se cuprinde şi zecesara „critică judecă- 

torească*, de care vom vorbi mai încolo— aceasta 

va forma subiectul unui capitol al acestui studiu. 

Critica d-lui Maiorescu de după 1881, cași a 

d-lui Gherea, nu intră în cadrul acestui studiu, 

“care vrea :să fie numai cercetarea spiritului cri- 

tic: aplicat: Ia formarea culturii iominești moderne 

“din Vreniea: când;:în 'celălait «domeriiu, politic;: şi 

“mai: ales în ;Maritenia, oamenii : lucrau. pentru :ar- 

ganizărea statului :romin modern. :. 3, 
aa i RAE Dă apei 

ai + e pa - i     
1) Ghtite, Ep. du i
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De altmintrelea, critica literară nici nu se pu- 
tea naşte pe vremea aceea, căci avea Pen- 
Iru ce. 

Nu exista o literatură care să merite, mai bine: 
care să comporte ceca ce se chiamă „critică li- 
terară“. Ni se pare că _insuși d. Maiorescu spune: 
aceasta. undeva în scrierile sale. 
LA i face critică literară, este a face anatomia, 

fiziologia şi -etiologia unei opere de artă, sau, 
ceea ce este același lucru, a spiritului unui scrii- 
tor. Aceşti termeni, împrumutaţi de la ştiinţele 
naturale, nu vor să fie decit niște metatore clari- 
ficătoare şi nimic mai mult. 

Cind diseci opera de artă, sau spiritul scriito-. 
rului— anatomia operei sau a spiritului: scriitoru-- 
lui —pentru a-i descoperi însuşirile ; cînd desco- 
peri legătura între acele însușiri și condiţionarea. 
lor reciprocă—fiziologia operei sau a spiritului 
scriitorului—; cind descoperi legătura cauzală din- . 
tre opera sau spiritul scriitorului și condiţiile 
cosmice, morale, intelectuale, sociale, in care s'a 
produs acea operă sau s'a format acel spirit—eti- 
ologia operei de artă-— ; atunci faci critică ştiinţi-. 
fică, cit poate fi „științifică“ critica literară, adică. 
întru cit i se pot aplica . ei metodele științelor: 
exacte ale naturii. 

Dar nu se analizează decit realitatea, numai ea. 
merilă această” trudă şi onoare. Şi literatura “ de . 
pănă la Eminescu, atară de oarecare mici ex-- 

.
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cepţii. nefiind zugrăvirea serioasă a vicţii, nu com- 

porta o adevărată critică literară. Cind au venit Emi- 

nescu și Caragiale, atunci şi d. Maiorescu și-a 

schimbat rolul. a trecut la a doua perioadă a 

activităţii sale, la critica literară. Cu alte cuvinte, 

cînd, formându-se o cultură romiîneuscă, Emi- 

nescu și Caragiale âu lost posibili, şi critica, 

din jandarm al culturii ca mai înnainte, devine 

analistă, literară 1). 

Şi dacă critica d-lui Maiorescu nu e așa de 

1). Totuşi A. Nusso a fost predecesor şi ati. Avem, 
dela dinsul, şi mărturisirea legitimitaţii unei eritici lite- 
rare, cînd zice că prin crilică întelege nu numai erilica 
contra pedanteriei, ci şi „critică sănătoasă ce răspindeşte 
bunul“ (România literară, 515), şi arătarea însuşirilor . 
ce trebue să posedeze un critic: știință, judecată nepăr- 
tinitoare, cunoştinţa lucrurilor, a lumii şi a oamenilor, 
(„Critica criticii”, Albina Românească, XVIII, 13, 1859), 
şi—aci e interesant chiar şi un cuvint—ealificarea în rău 
a unei anumite critice cu numele de „judecătorească“ în 
expresia „socotinţi judecătorești a d-lui D. G.", socoliati, - 
“are îl hotărăse pe A. Russo să-şi dea „odată pentru tot- 
deauna“ opinia asupra criticii („Crit. erit.* ete.). Avem 
dela dinsul şi mostre de critică literară. Aşa, în „Critica . 
Criticii“, analizează pe Nicu dia Rămăşagul lui Aleesandri, 
arătind că în el Alecsandri a voit să zugrăvească ridico- 
1ele nevinovate ale entuziasmului vristei de 18 ani; ana- 
lizează,—ecred pentru prima oară— vorbind de piesa șa 
proprie, "„Băcălia ambițioasă“, ambiția mahalalei de a 
se ridica mai sus,. de a-şi da aere de civilizare, puniud . 
îu legatură această „ambitie“ cu îusuşirea general ome- 
nească de dorinţă a se ridica tot mai sus; explică tidi- 
colul, grimasele, ete. societății din vremeu sa priu acea- 
stă ambiție înnăscută plus amestecul de civilizaţii ; auali- 
zează tipurile, depildă pe Matasaru “(„Bacălia ambiţioa- 
să%), arâlind legătura între ideile şi .murala lor. pe deo- . 
parte şi meseria, educaţia şi elasa lor pe de alta, ca unul
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literară, dacă, vreau să zic. ea este mai mult a- 2 

firmare de principii teoretice decit disecare de 

opere, pe lingă alte pricini pe care le-o fi mind 

d. Maiorescu, desigur că principala sint teoriile 

d-sale estetice care, orice sar zice, sint o pie- 

dică pentru considerarea unei opere de artă ca 

o maniiestare de viaţă pur şi simplu şi nimica 

alta. Acest delcct sa exagerat apoi la epigonii 

«l-sale. 

Aşa dar. d. Maiorescu cel de pănă la 1881 ax: 

avut marele rol de a fi unul—şi ultimul—dintre 

aceia care au prezidat la formarea culturii ro- 

mineşti, în unele privințe, cum vom vedea, in- 

lerior, în unele mai unilateral, în altele superior. 

Curentul acesta critic începe cu M. Kogălni- 

ceanu, se continuă cu C. Negruzzi, A. Russo, 

Alecsandri și se siirșeşte cu d. Maiorescu—ca 

să nu citez decit pe corilei, pe personajele re- 

prezentative, care lau întrupat. El are ca organe 

de luptă Dacia literară, Propăşirea, Sieaua Du- 

nării şi Convorbiri literare cit au apărut în laşi, . 

(adică cit a tost o cultură „moldovenească“ deo-. 

sebită, sau : în vremea formării culturii rominești, 

care coincide cu formarta stătului romin, cu. 

ce ştia că împrejurările «ociale fasonează pe um. Aiurea 
(„Holera“, Calendar pe 1853, Buciumul Romin) analizează, 
«a critic literar, o baladă populară, pentru. a arăta cum 
e sufletul Rominului în fata primejdiilor, mari ; etu. etc. 
Dar aceste lucruri au fost încidentale în aelivilatea lite- 
ierară a lui A. Russo. Dia - iai
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alte cuvinte pănă cind se desăvirșeşte cu ade-- 
vărat „Unirea“), revistă care a fost „sora Rovi-- 
niei ljterare“, cum o numeşte Alecsandri și pe 
care acesta știa unde s'o așeze—chiar în biblio- 
teca sa!— „alături de Rominia literară“. Şi A- 
lecsandri, constatind înrudirea Convorbirilor cu 
Rominiu literară — „surori“ —şi recunoscînd Cou- 
vorbirilor „calităţile necesare unei foi ce ţinteşte 
a desvolta gustul frumosului și distrage spiri- 
tele din rătăcirea politicei“ (cași Dacia literară, 
Propăşirea, Rominia  literară—adăogăm noi: 
vezi „întroducerile* acestor reviste), e „gata“ a. 
le „da mina cu. toată inima“ !). 

Nu e adevărat, dar, că „direcţia nouă* începe 
de la 1860 cu V. Alecsandri, cum zice undeva 
d. Maiorescu 2), și cu atit mai puţin adevărat că 
„singura revistă critică. ce a avut'o Rominia“, 
au fost „Convorbirile literare“ 3), cum zice aiurea 
tot d. Maiorescu şi că: 

„pentru întăia oară s'a arătat în „Convorbiri“ o di- 
recţiune în contra limbii obicinuite pe atunci în multe 
scrieri ale literaturii romiîne. * 

„Critica voia pe de-oparte să combată construcțiu- 
nile arbitrare ale filologilor, care sub cuvînt de „pu- 
rificare“ întocmeau un vocabular de termini necunos- 
cuţi Romînului şi depărtau vorbirea claselor culte dela 
izvorul de viaţă al limbii populare.“ + - 

1) Scrisori, p. 28, 41. 
2) Critice, II, p. 291. 
3) 0p. cit, 1, p. 301, 
3) Op cit. ÎL, p. 25,
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„Ceea ce este, cum sa văzut deja şi ntai 

ales cum se va vedea în cele ce vor urma, ab- 

solut falș, căci A, Russo « scris mul mai muull, 

nai pe lurg, şi cu argumente mui variate decît 

d. Maiorescu în contra slricătorilor de limbă, 

aşa de mult incit „cere certare pentru nevoia în” 

care s'a allat de a spunc de trei şi patru ori tot 

acele lucruri și acele idei....î1). Că Moldova 

luptase mult pentru îerirea limbii de „construc- 

țiunile arbitrare ale filologilor*, cra aşa de cu- 

noscut Moldovenilor, incit Alcesandri, în 1868 2) 

constată că: „Zoli Moldova, sărmana, păstrează 

simţul bun şi gustul estetic in privirea literaturii...* 

Tot Moldova, ca mai înainte. Cind vom arăta, 

în altă parte a studiului, activitatea critică în pri- 

vinţa limbii a fiecărui critic în parte, se va ve-. 

dea că A. Russo i-a înte t.pe-ioţi-la-un ioc, 

s<fE curios cum d. Maiorescu afirmă aceste lu- 

“cruri, cînd Alecsandri, în „scrisorile: sale cătră 

d. I. Negruzzi, chiar dela apariţia Conzorbirilor, 

pomeneşte necontenit de Roriînia literară, ceea 

ce va fi făcut şi prin viu graiu. De sigur că 

conducătorii Junimii cunoşteau pe „sora: mai 

mare a revistei lor şi vor [i cetit şi pe A. Russo. 

în care se găsește tot atita critică, cit în toţi cei- 

lalţi critici la un loc și în mai multe direcții de 

cii la toți E imposibil ca Junimea, care a lă- 
  

1 Cugetări, Revista Romină, p. 557. 
2) Scrisori, p. 31, 
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cut procesul literaturii și culturii romincști, care 

a vorbit, cu tonul cunoștinței de cauză, de iechiea 

direcție, să nu fi cunoscut literatura şi direcţia 

„veche“ care au precedat'o. Nu se poate ca 

faptul, că Alecsandri vorbea necontenit în „scri- 

sorile“ sale de Romiînia literară, să nu îi făcut 

pe junimiști să cetească acea revistă, dacă nu vur. 

fi cetit'o chiar cind ea apărea, căci întemcetorii 

„Junimii“ erau oameni de aproape douăzeci de 

ani, cind apărea România literară, iar această re- 

vistă, la care colaborau toţi scriitorii romiîni de 

pretutindene, avea o mare răspindire și un mare 

răsunel. In Săptămâna (Amintiri de la Jarnimeu) 

d. Panu, care e din o generaţie mai tînără, vor- 

bește de revistele mai vechi moldovenești. 

Că tendinţa și spiritul Consorbirilor nu au fost 

o noutate, o mărturiseşte de altmintrelea și d. 

Maiorescu, cind zice, cum am văzut, că direcția 

nouă începe cu Alecsandri dela 186Qţ-era im- 

posibil să nu vorbească despre „criticul“ Alec- 

sandri, căci acesta era în Junimea.—Ba d. Maio- 

rescu mărturiseşte chiar şi influențarea de cătră 

vechea şcoală critică, mărturisește că Junimea 

este o continuare a acelei școli, cînd ne spune că: 

„V. Alecsandri, prin scrieri şi sfaturi orale, ne-a în- 
tărit în tendenţa de a ne emancipa limba din pedan- 
tismul îilologilor şi de a o primi aşa cum iese ca un 
isvur limpede din mintea poporului“ *). 

1) Critice, 1, p. 366,
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Despre felul acelor sfaturi, ne putem face idee 
din sfaturile pe care V. Alecsandri le dă, în 
„Scrisori*, directorului Convorbirilor, d-lui 1. Ne- 
aruzzi. Odată îl sfătuește să lovească „în ceata 
chiloasă a fedanților: *), dindu-i ajutor prin „co- 
piile după natură“ (anul 1869): altădată (acelaș 
an) prevede că Convorbirile vor ajunge o Aca- 
demie a bunului gust. Dar incă mâi înnainte, în 
în 1868, îl sfătucște pe d. Negruzzi să nu cadă, 
împreună cu d. Maiorescu și Junimea, în .abe- 
răciuni“ și „elucubrăciuni“, căci i se Părea că 
Junimea nu se fereşte destul de Pedantism 2). 
Dorinţa lui V. Alccsandri— directorul  Roniej 
literare şi colaboratorul lui A. Russo—este „ca P 

reușita victorioasă a Conzorbirilor să fie cel mai 

  

1) Cu acest curînt—„pedant“—ocărăşte A, Russo, în scrierile sale, pe Jatinişti.—Si. un fapt caracteristic, is- torisit de d. Panu în „Amintirile“ sale „dela Junimea“: La infiintarea societăţii ieşene, care a fost Junimea, fon- datorii se oprisera mai întăiu asupra numelui de Ulpia Trajana.... Dar, pentru vu şcoală antilatinistă. numele nu era potrivit... D. Teodor Roseiti a propus numele de Ju- nimea... D. Pogor, mulţumit, începu atunci să cinte pe aș ca un preot şi întreabă de trei ori, ca la botez—: „Sa lepădat copilul de Satana pedantismului 2" (Săp- tămâna, anul 1903, No. 43).. 
2) In 1668, aşadar, Alecsandri, reprezentant al vechi; crilice moldoveneşti, este mai duşman al pedantismului linguistic, decît Junimea.—[ntr'un Anuar din 1863, d. Ma. iorescu serie cu îi, întrebuinţează i în loc de î, duplică “onsoanele, scrie d în lut de oa, serie pe ă cind cu ă, cînd cu & după derivaţiune, serie terminația îă în loc de se. ete. (Săptămîna, anul 1904, 82) - este mai putin dușman al „pedantismului“ decit A. Russo în 1855...
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bun răspuns atit la atacurile Ardelenilor, cit și 

la tăcerea bucureşteană“ !). 

KaAsa dar, după mărturisirea d-lui Alaiorescu, 

după „scrisorile“ lui Alecsandri.— Junimea a îost 

sfătuită de Alcesandri. Dar Alecsandri nu era 

decit zeul dintre reprezentanţii spiritului critic 

moldovenesc. Şi, dacă studiem cu atenţie miș- 

carea culturală de la 1810 incoace, vedem că i- 

nițialorul acestui curent critic e M. Kogălniceanu, 

iar feoreticianul e A. Russo.—YV. Alecsandri a 
îost influenţat, desigur, de aceștia şi în teoriile 
linguistice — poate mai mult decit în privinţa lite- 

raturii populare,—a fost influenţat, doctrinizat de 

cătră primul teoretician at teoriei fenomenaliste 

a limbii la homini, de dușmanul sistematic al 

„aberăciunilor și elucubrăciunilor“, de A. nusso. 

| Şi cind Alecsandri da sfaturi, în realitate sia- 

; turile erau date de vechea școală critică, al cărui 

; teoretician a fost A. Russo. 

= Chiar dacă n'am fi surprins această filiaţiune, 

tot eram îndreptăţiți s'o bănuim, căci ar fi fost 

curios să se nască în lași, distanţate numai prin 

doisprezece ani, două reviste critice, România li- 

ferară şi Convorbirile, cu aceleași tendinți, fără 

ca cea din urmă să fie o continuare firească -a 

celei dintăiu. : 

O revistă ce sprijinită, - gustată de un public, 

1) Sesisori, pp. 46, 49, 36, 38..
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are nevoc de o admousteră priincioasă—publicul ; 
ce susţinută de un cerc—în specie, de societatea 
Junimea ?). Dar cine pregătise acest public, din 
care eşise acest cerc. dacă nu vechea critică, 
vechea cultură moldovenească * Așa Jar, prin 
admostera intelectuală, prin sfaturile lui Alecsan- 
dri. prin—desigur—lectura vechilor reviste ȘI —. 
desigur—și prin cultura serioasă a conducătorilor 
Junimii, se explică apariţia acestei societăţi și a 
revistei Conzorbiri literare, care va continua — 
mai liniștit. mai multă vreme Și mai uşor, din. 
pricina condiţiilor mai bune ale țării—opera  cri- 
ticilor și a revistelor din trecut, în unele privinţe 
mai cu succes, în unele mai cu îngustime, mai 
iără comprehensiune, dar adăogind şi puncte nouă 
de privire, părăsind însă, din nefericire, unele pun- 
cte de privire foarte importante din cele ale ve- 
chei critice moldoveneşti, — deosebiri care rezultă 
și din deosebirea dintre vremea dela 1840 — 1860- 
Și cea următoare, și din deosebirea de tempera- 
mente dintre critici. 

1) Vezi (Critice, II, p. 336 şi următoarele) caruclerizarea 
cercului Junimea, de cătră d. Maiorescu, ca o societate 
de oameni iubitori de literatură şi şiiinia, înzestrați eu 
cunoştinţe felurite;:—diseuţii, observări erilice, un vis al 
inteligenţii... Vezi şi Amintivile d-lui Panu din Săptă- 
inna. 

 



VI 

Evoluţia spiritului critic. — Deosebirile dintre ve- 

chea şcoală critică moldovenească şi „Junimea“. 

; Epoca, în care se dezvoltă școala critică de 

dinainte de Junimea şi care ţine dela 1840 pănă 

la Unirea definitivă, se deosebeşte cu totul de 

acea a Junimii. 

După 1821, deşi nu încetează stăpînirea tur- 

cească, țările romine cad din ce in ce sub in- 

jluenţa rusească, care începuse mai de demult. 

Apăsarea și impertinenţa rusească se accentuiază 

necontenit și, dela convenția de Ackerman făcînd 

un pas, ajunge la impunerea regulamentului or- 
ganic care, din punct de vedere politic, nu este 

decit organizarea ţărilor romine așa, încit să fie 

scoase de sul stăpinirea turcească spre a trece 

sub cea rusească. Țările romine devin iza în 

jocul dintre Turci și Ruși, în care Rușii trișează 

mai bine. - 

Din această situaţie rezultă mai întăiu o mare 

anilire națională pentru Romini, care devine
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singerătoare pentru acei care cugetă și simt. Con- 
sulul rus e mai presus de Domn, căruia îi po- 
runceşte și-i indică ce măsuri să ia încontra pro- 
testatorilor, pentru care, adesea, în forul său in- 

_terior, Domnul are. toată simpatia. Cei care mai 
păstrează 0 scintee de naționalism şi demnitate 
trebue să sulere în tăcere. logălniceanu !) ne 
spune că a văzut pc redactorul Guzetei de Afol- 
dozu (Asaki) plingind, în vremea ocupaţiei ru- 
seşti, că trebuia să injure pe bărbaţii filoromini 
din Europa. Cei care aveau curajul să-și mani- 
lesteze iubirea de ţară, erau trimiși în surgun. 
Inutil să mai aducem nume de scriitori şi pa- 
trioți închişi la mănăstiri. “Loată grija huşilor 
este de a innăbuși naționalismul și liberulisrmul, 
care au fost două aspecteale aceluiași ideal social. 

Despre gradul de umilire națională, ne putem 
face o idee, gindindu-ne la faptul relatat de Dio- 
nisie Eclesiarhul :). care ne spune că un căpitan- 
pașa, venind în București cu oamenii lui, şi-a 
permis să poruncească boerilor să le aducă ju- 
pinesele la o orgie, rușine de care n'au scăpat 
boerii—anatomicește, nu moraliceşte —decit înşe- 
lind pe “Turci, aducindu-le femei de pe „poduri“ 
și crișmărese, și dindu-le drept soțiile lor... Iar 
A. Russo% ne spune că haiducul Grozea spunea 

  

  

1) Jurnalismul românesc, Rominia Literară. p, 07. 
2) Tesauru de Monnmente Istorice. UI, p. 194. 
3) Probabil el.—Vezi P. V. Haneş, Alexandru 24580. 

p. 9... .
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la judecată: „Voi iaceţi temenele la Muscali. DEN: 

trucă petreceau cu fetele şi nevestele voastre! 

Din această situaţie umilitoare, mai rezultă și 

un n jal fără milă, la care crau supuşi țărănii care, 

„ trebuiau să îndestuleze nev oile armatelor Tu- 

cești —şi turceşti —care se perindau pe aice. 

Şi boerii, clasa conducătoure a naţiei, căreia 

îi revenea rolul să se opună, pe cit se putea. a- 

cestei umiliri, nu-şi făceau datoria, ca clasă, bine 

inţeies, căci au iost şi excepţii fericite. 

Aceşti boeri, zice Kogălniceanu, se prăpădeau 

după străini ; unul a declarat că. „dacă ar ști că 

are vre-o picătură de singe de homin şi-ar tăia 

braţul și ar scăpa de ca.. 1), r C. Negruzzi 

ne spune că damelor le era ruşine să ştie Vine 

româneşte și, ca să dov edească că nu ştiu. pro- 

nunţau : „mozicule“, „nu stiu“, „2 sș&...2) A. Russo 

ne spune că clasa înnaltă din asi ducea o viaţă 

turcească, orientală, ura ce e românesc și era 

enoruntă....2). Chiar C. Negruzzi, care a înst 

un conservator, ii inel junimist, cum vom vedea, 

ne spune că sub răarioţi bocrii vorbeau gre 

ceşte, n'aveau demnitate și erau unealta străini- 

lor....%). Şi G. Sion ne arată cum, după 1600, 

  

1) D.a. Vemidoff în Moldavia, „Daria lilerară*. p. 285. 

2) Scrieri, 1, pe 397. 

3) Iașii şi locuitorii săi în 1840, vezi P. V, Haneş. op. 

eit. p, 55. , 
4) Op. cit. 1, p. 28.
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boerii îşi vindeau agenţilor ruşi ţara pe ani). 

Si iarăşi, tot C. Negruzzi ne spune că aristocra: 

ţia veche a Îost „o idră, care muşea cînd popo- 

rul, cind pe ocirmuituri“* ?).— vorbe. care, se po- 

trivesc încă şi mai bine (cetiţi istoria) pentru boerii 

«le după 1821, care. cum arată pe larg şi A. Russo 3) 

au cerut să plece Fanaricţii, ca să ia ci domnia și 

care. la 1821. au iuzit în Bucovina și au început 

să atace pe Ioniţă Sandu Sturza că sa unit cu 

„cărvunarii“ (boerii mici) și să-l pirască la Turci, 

pentrucă acest Domn nu voia să le cedeze. să-i 

scutească de orice dări, care apoi să fie plăute 

numai de ţărani, să le pună la discreție toate ce- 

lelalte clase : cerind, pe de altă parte Rușilor. ca 

Şi în vremea Icaterinei a I-a, să ia în stăpinire 

Moldova, pentru a li-o da apoi pe mina lor. | 

Şi în adevăr, Rușii, pentru a-și ajunge scopul 

dle dominație asupra ţărilor, cîștigă pe bocri în 

partea lor, dindu-le. în schimb, ţările pe mină. 

Regulamentul organic este legiferarea exploată- 

rii claselor de jos de cătră bocri, căci exploata- 

vea seculară acuma ajunge aproape de culmea 

ei. Toată strădănuința boerilor, de la începutul 

veacului încă, se. cheltuise în direcţia aceasta. 
“Poate proectele de constituție, pe care le izno- 

  

1) Din Arhicele Chişinăului, în „Suvenire -Cuntempo:- . 
cane”. 

2) Op. cit. |, p. 212. - 
3) Stirşitul Amuintiridor, „Romiuia literară”. 

4
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rează d. Rădulescu-Motru (vezi cartea d-sale : Cul- 

- Turu romină şi polilicianismmul » ), şi acea dela 

1802 și cele dela 1821, concepute în Bucovina, 

de boerii lugari, toate sint legiferarea exploatării 

desăvirşite a claselor de jos—în ultima analiză 

a ţărănimii. Constituția (d. Rădulescu-Motru ieno- 

vează că Regulamentul organic este „constituţie“) 

dela 1831 e, insfirşit, realizarea aproape complectă 

a dorinților boerilor, care capătă dela Ruşi ceea 

ce Ioniţă Sandu Sturza, deși el însuş de neam 

mare, dar „boernaș*, nu voise să le dea la în- 

ceput de loc, iar. mai tirziu, silit de Ruşii inteţiţi 
de boeri, numai în parte. 

Cetiţi istoria și vedeţi la ce chinuri erau su- 

puși țăranii și sub Fanarioţi şi după aceea, sub 

Regulamentul organic. Dionisie Eclesiarhul ne 

arată chinurile îngrozitoare, caznele, pe care le 

indura ţăranii sub Fanarioţi?). Constantin Rado- 

vici din (oleşti ne zugrăvește cu durere starea 

țărănimii din vremea sa (1826). exploatarea ei 

1) In cartea aceasta. d. Rădulescu-Motru vrea să jus: 
iitice filozoficeşte atitudinea junimista faţă cu liberalis- 
mul. fCeza pe rare vuea d-sa s'v dovedească e urmaâătaa- 
rea : Tara rominească trebuia lăcală să se dezvolte nor- 
mal; coustituționalismul. formele de vială nouă, n'au 
fost necesare, din “contra, au fast dăunătoare. Schimba: 
rile le-au făcut cei dela J848,-nu penlrucă eruu lrebui- 
toare, ci ca să-şi sali<facă visurile lor de utopişti efteni, 
ineulți şi ambițiile: lor personale.—pentruca să creeze o- 
formă socială, m care ei şi ui lor să poată exploata, prin 
budget. =vuţia naţională. . 

2) Tesauru de Monumente istorice., II, p. 193. 
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de cătră boeri.— Constantin hadovici din Goleşti 
„Mărturiseşte că şi el a făcut ca alții şi mărturi- 
sește că, după ce și-a deschis ochii, în urma că- 
lătoriei în Apus, la apucat mustrarea de con- 
știință și fericeşte pe aceia, care n'au făcut ca 
dinsul, care n'au stors poporul!—; YV. Alec- 
sandri,. în articolul său despre C. Negruzzi "> ne 
vorbeşte de mizeria ţărănimii, de deposedarea 
cu sila a răzeşilor, de umilirea breslașilor şi. de 
robia Țiganilor din vremea domniei kegulamen- 
tului organic, a acelei constituții oligurhice, lă- 
cută de boeri şi impusă ţării de baionetele ru: 
sești.  Adevăratele clase româneşti : [ărănimedt = 
breslele şi boernaşii sint date in stăpinirea şi ex: 
ploatarea boerilor îustrăinați și Slugarnici faţă cu 
Străinii, in stăpinirea acelei clase care, cum am 
văzut, se rușina să fie rominească Și care, cum 
ne spune şi Alecsandri, in articolul citat mai sus, 
şi A. Russo în „Iaşii şi locuitorii săi în 18405, 
uitase și noțiunea și cuvintul de onoare. 

Ar fi ușor să dau toată culoarea neagră a ta- 
bloului, dacă n'aşi cita de cit faptele din volumele 
V şi VI ale Istoriei Rominilor a D-lui Xenopol. 
Dar cred că şi le poate reaminti oric ne le-a ce- 
tit, şi le poate consulta și d. Rădulescu-Alotru. 
Am ţinut numai să fac o schiţă, folosindu-mă de 
citeva citațiuni mai ales din scriitorii despre care 

  

1) Opere Complete, Prosă, p. 373,
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e vorba în acest articol,—pentru a-i caracteriza şi 

cu acest prilej. “ 

Aşa dar, în vremea cind a apărut vechea şcoară 

critică moldovenească. ţara cra umilită. sub câl- 

căiul moscovit, boerii, despreţuitori ai rominis- 

j 

mului, apăsau de moarte clasele de jos şi. mai 

ales pc ţărani, daţi plată lor de Ruși, în schim- 

bul îngenuncherii țării. 

Am spus că incă dela 1802 hoerii procetează 

o constitutie oligarhică. la 1821, boerii fugiţi 

în Bucovina proectează constituţii peste consti- 

tuţii, care de care mai oligarhice, mai legi- 

ferătoare de exploatarea ţăranilor. Scopul lor 

este să reducă puterea domnilor, să-i facă unelte 

în mina lor de exploatatori. loniţă Sandu Stur- 

dza se opune; apoi, cum am spus, le cedează 

silit de Ruși, după convenția de la Ackerman. 

lar hegulamentul organic este încoronarea suc- 

cesului lor. 
Dar la dorinţile boerilor fugiți în 1824, se o- 

pune clasa boernaşilor care, neglijată, departe de 

putere. devenise o clasă revoluționară. Această 

clasă, din cauza intereselor sale, ia o atitudine 

democratică și devine, ca 'ntotdeauna, reprezen- 

tanta tuturor claselor desmoştenite. Ionică Tăutu !) 

este reprezentantul teoretic al acestei clase și al 

acestor tendinţi. EI opune procctelor de consti- 

1) Vezi sfirşitul Amintirilor lui Russo şi articolul ei- 
tat al lui Kogălniceanu despre Demidoff, din Daria lite: 
rară.
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tuții oligarhice ale marilor boeri, un proect de 

constiluție liberulă, în care cere reforme dictate 

de interesele claselor apăsate. Ionică “Tăutu, pe 

care A. Russo îl compară cu P. L. Courier, era, 

ne spune A. Russo, versat în literatura politică 

europeană: Boernaşii îndurerați se dedau doc- 

trinelor filozolice 1). Atit boerii mari, cit şi boer- 

nașii (prin |. Tăutu) își teoretizeuză. interescle cu 

ajutorul | literaturii politice europene. 

"Va să zică vedem că sint in luptă interese 

reale, Şi „europenismul“ („străinismul*) serveşte: 

numai spre a găsi formule pentru aceste interese. 

Intreb pe d. Rădulescu-Motru: Este acesta ra- 

ționalism, slăbiciune intelectuală, șarlatanism ? Fi- 

lozofilor de felul d-lui Rădulescu-Motru le-a răspuns 

de mult, cu anticipație, unul din acei „raţiona- 
lişti șarlatani*, A. Russo: 

  

  

   

Va veni vremea, dacă n'au şi sosit, în care şi noi, 
iinerii de pe la 1835, tinerii şi bonjuriştii Suri de as- 
tăzi vom îi chemaţi bătrini ; vom îi giudecaţi, nu după 
ceea ce am făcut, dar după ceea ce mințile strechi- 
ete or socoti că au trebuit să facem ; vom îi osîndiţi, 
nu după greutatea luptei şi a vremii de atunce, ci 
după patima partizilor şi după placul opiniei pu-. 
blice.... *) 

= Luptele din prima jumătate a veacului al XIX-lea 
sint lupte între categoriile sociale, lupte -de inte- 

rese sociale, din care, în vremea Regulamentu- 
  

1) Amintiri i, „Rominia-literară“, p. 507. 

2) Cugetări „Rominia literară” , p- 3.
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lui, cs invingătoare cele ale clasei boereşti, cum, 

după 1838, vor eși învingătoare, cel puţin în parte, 

interesele altor clase. 

Pănă la convenţia de Ackerman, 1826, ascen- 

dentul îl âu, pănă la un punct, dorințele boerna- 

şilor. După aceea, revendicările de castă ale bo- 

erilor se realizează tot mai mult, pănă ce capătă rea- 

lizarea aproape deplină sub Regulamentul organic. 

Dar boernaşii înfriînţi nu se lasă şi, reprezen- 

tind şi pe celelalte clase, duc lupta împotriva 

constituției oligurhice impusă de huși, în favoa- 

rea unei constituții favorabile claselor de jos. in 

îavoarea consiiufiei liberule—uceustu este, pănă 

Ja a punct, lupta generației dela 1848 !). 

In Muntenia pe lingă boernași se alipește, cor- 

ştient. şi clasa mijlocie, care în Moldova aproape 

nu exista. şi de aceia „revoluţia* munteană este 

mai serioasă. 

Așa stau faptele isforiceşte. Acei care. ca d. Ră- 

«ulescu-Motru, atacă pe cei dela 1848 ca pe nişte 

șarlatani raționalişti, nu ştiu istoria Rominilor... 

Crilicii, de care vorbim în acest studiu, fac 

parte din clasa boernașilor și sint reprezentanţii 

acestei clase și, prin simpatie, ai tuturor clase- 

1). E interesant de relevat aici, că revoluția japoneză 
din 1868,—prin care a fost zdrobită puterea "şogunilor” 
şi pusă temelia Japuniei muderne,—a fast săvirşita tat 
de o clasă de boernaşi,—acei celebri „samurai“, care 
şi aslăzi constitue forța vie a statului japonez.—pe cînd 
boerii cei mari, „daimios“, înnainte şi după revoluţie. re- 
prezintă aumai puterea de iaerlie, în ăpărarea ștrăve- 
«hiler privilegii.
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lor apăsate, A. Russo e chiar Și pentru drepturile 
Evreilor, caşi Kogălniceanu care, în cerințele sale 
dela 1848, reclamă drepturi pentru acest neam: 
Intotdeauna o clasă apăsată, cind ÎȘI revendică 
drepturile, se face, pănă capătă aceste drepturi, 
apărătoarea tuturor celorlalte grupuri nemulțumite. 
Năzuinţile acestor oameni au căpătat formula te- . 
oretică dela Apus, unde au fost, unde au înv ățat, 
unde au făcut cunoştinţă cu literatura politică. 

In starea țărilor romine, așa cum am schițat'o, 
Şi ca reprezentanți ai clasei bocrnașilor, care lup- 
tau de mult cu boerii, acești critici!) n'au putut i 
fi decit „revoluționari“, urmași ai lui lonică 
Tuta ACla 1021 Cauze adinci sociale explică 
atitudinea lor politică, şi nu” contactul cu Apusul. 
Contactul “cu Apusul putea numai să-i întă- 
rească în atitudinea lor de nemulțumiți și. prin 
puterea contrastului şi prin cunoașterea teoriilor, 
adică prin conştientizarea instinctelor lor! Constan. 
tin Radovici din Golești, întors din străinătate, la 
1828, cind plinge înnapoiarea Și nefericirea ţării 
sale, prin contrast cu Apusul, sc inta veiteuz ă innapo- 
iarea, netericirile, jafurile și umilirea... 

Așa dar, acești critici sînt constituționaliști ]i- 
berali din pricina stării țării lor din epoca în 
care ei trăesc și luptă. 

  

1). Afară de cel nai neinsemnat, C. Negruzzi, care, cum vom vedea. din cauza temperamentului său. nepotrivit cu nevoile epoati, n'a fost revolutiuvnar, fară să indrăznească, nu-i vorbă;a spune ceva impotriva revoluționarilor.



ga SPIRITUL GRIFIC IN CULTURA ROMÎNEASCA 

      

O altă cauză, care a contribuit la schimbările so- 

ciale din veacul trecut, a îost şi fatala presiune 

a Apusului asupra țărilor romine, care, cum s'a 

zis, sint ca nişte provincii ale Europei, în 1IMpo- 

sibilitate de a răminea în afară de mişcările sa- 

ciale ale continentului. 

Apoi, să nu uităm, că în mişcările sociale joacă 

rol şi idealismul, adică dorinţa altruistă de a lu- 

cra pentru adevăr, pentru bine şi pentru frumos. 

In accentele lui Constantin Radovici din Goleşti, de 

sigur, nu e vorba de interesul de clasă, ci de 

imsteţa unui suflet, care compară adevărul, bi- 

nele și îumosul din Apus cu înjosirea şi mize- 

ria din patria sa,—din care se naşte dorința de- 

zinteresată, - ce dă naştere sacrificiului dezinte- 

resat pentru o cauză: idealismul.  Şi—lucrurile 

omenești sint foarte complicate ---desigur că și la 

clasele inleresate în schimbarea țării, a avut un 

rol şi idealismul, căci sufletul omenesc, spre 0- 

noarea lui, se revarsă în totdeauna peste grani- 

ţile interesului individual, dovadă chiar îmbrăți- 

şarea sinceră a intereselor celorlalte clase apă- 

sate de cătră o clasă apăsată, care luptă pentru 

schimbare... : 

La Alecsandri mai surprindem o cauză de ne- 

mulțumire, deci încă o cauză pentru atitudinea 

sa. Alecsandri, cum vom vedea aiurea, a îost un 

patruzecioptist junimistizant (Am spus deja. că 

C. Negruzzi: a fost un junimist, primul mai bine,
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a lost un „junimist“, care a luat parte la miş- 
carea dela 1848. 

Într'o scrisoare din 18+4...1) zice coresponden- 
tului său: 

„Crescuţi amindoi în Franţa din copilăria noastră, 
ne-am despărţit de un an, lung cît un secol; tu ai 
mai rămas la Paris, o! fericitule între fericiţi ! iar eu 
m'am întors la laşi“,— 

pe care (in Jaşii în 19443) îl descrie cu dispreț 
ca pe un oraș „semi-oriental“, fără arhitectură, 
fară splendoare, incult și plin de glod?), —in care 
meritul bonjuriștilor nu e recunoscut și unde, cum 
zice aiurea: 

„Noi (bonjuriştii) nu mai avem lege, sintem eretici, 
provocăm boerii la duel, mîncăm oamenii, criticăm a- 
buzurile, elice“... 

ȘI, ceva mai departe : 

„Ce zici, amice, de elementul, în care sîntem che- 
miaţi a frăi noi, elevii academiilor din Franța şi 
Germania ?.... noi care avem aspirâri şi orizonuri 
necunoscute sub orizonul țării 2“ *) 

—sentimente, care lipsesc la A. Russo Şi M. Ko- 
gălniceanu, care au fost adevărați liberali, sen- 
timente, care ni-l arată ca pe un lamartinian fin, 
rău impresionat esfeticeşte de societatea icşană, şi 
    

1) Opere compl-te, Tealru, |, p. VIL 
2) Opere complete, Prosă. p, 49, 
5) Leia ce spune şi C. Negrnzzi în articolul „Paveaua“, 

Cutiudai pentru poporul romîu, 1316, 
+) Opere complete, Teateu, |, p. IX, 

C
e
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din care vedem la Alecsandri, pe lingă, desigur, 

o sinceră nemulțumire de mizeriile ţării, şi ceva 

din ceia ce se chiamă dandysm ori Suobisint..... 

Dar vom vorbi pe larg despre Alecsandri aiurea. 

AV Aşa dar, umilirea naţională, interesele de clasă 

ale boernaşilor,-—şi ale negustorilor în Muntenia, — 

presiunea curopeană, idealismul unora, snobismul 

altora, sint cauzele mișcării liberale dela jumăta- 

tea veacului al XlX-lea. 

R Criticii dela mijlocul veacului al AIĂ-lea nu 

au pulul fi, prin urmare, decîl coustituționualişti 

liberali. 

După 1866 1), dorințele cele mari se îndepliniseră 

„şi fericirea nu venise nici atit de mare cit se spe- 

rase, nici egală pentru toți. | 

Un singur lucru era clar numai: vremea u- 

milirii naţionale trecuse. 

Constituţia liberală nu putea fi privită cu ochi 

buni de boerii cei mari, căci, prin această consti- 

tuție, ei trebuiau să impartă puterea cu alții. 

Nu-i vorbă însă, această constituție a îost aşa îă- 

cută, încit să nu-i jignească prea mult în intere- 

sele economice. Egalitatea în faţa legii, în faţa 

autorităţilor, care i-ar fi putut jigni, deşi înscrisă 

- în constituție, n'a fost şi nu este încă. Dar, oricum 

  

1) Şi chiar mai înnainte: Kogălniceanu, în 1855 (Ro- 

mânia literară, 1855, 5:)) ne spune că „entuziasmul” deia 

1848 slabise, din cauza „materialismului vristei coapte. 

a visurilor ambiţiei meîmplinite, a orgoliulni pozițiilor 

câştigate“, din cauza unui fel de ante-junimism....
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acest atentat, — constituția liberală -— la atotpater- 
nicia boerilor, i-a făcut să nu aibă simpatie pen- 
tru dinsa. 

Pe boernași,. constituţia liberală, odată ciştigată, 
n'a putut să-i mai entuziasmeze, pentrucă, legile 
economice lucrind, boernaşii au început— mai 
bine: au continuat—să decadă, stirnindu-li-se a- 
cuma, ca concurentă, o nouă clasă, burghezia. 

Burghezia, creată în parte de Stat, ajutată de 
cl a se întări, ea singură a fost mulțumită. 

Prolesiunile liberale şi funcţionarii au fost şi ei 
mulțumiți, căci au iost o clasă creată de noua 
stare de lucruri, şi cu atît mai mulţumiţi, cu ci 
pe atunci, nefiind concurență mare la locuri, erau 
preţuiţi și bine plătiţi. Numai _mai tîrziu, «le. pe 
la<18809, o parte din această clasă începe să fie 
nemulțumită, unii suspinind după vremurile vechi 
(Delavrancea, în „Odinioară“ și aiurea, și mai 
ales Eminescu), alţii visind un viitor fericit (so- 
cialiștii), toţi însă plecind. conştient sau incon- 
ştient, de la durerea simțită pentru dispariţia ve- 
chilor clase, boernași, bresle, din care făceau parte 
Și ei şi—un sentiment mai intelectual— dela du- 
rerea produsă în ei de mizeria ţărănimii. Linii 

căutau_relugiui în trecut, alţii în xiitor.-Toţi erau 
nemulțumiți de starea nouă „de lucruri; _de__aici, pret 

în mare. parte, pesimismul generaţiei eminesciane. 
Negustorii mici romini, mescriașii romini au 

fost, mai ales în Moldova, distruși în noua stare
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de tucruri. Ei trebuiau să fie împotriva acestei stări, 

căci, dacă politiceşte deveniseră cetăţeni liberi, 

economiceșşte, cu întroducerea vieții şi nevoilor 

"complicate apusene, ei erau meniţi peirii. 

Țărănimea.... dar țărănimea a suferit dela sfir- 

şitul epocii eroice, pănă azi. ste drept că noua 

stare de lucruri ar fi îngăduit țărănimii să-și cu- 

cerească o viață omenească, dacă ea ar îi ştiut 

să se folosească de legiuirile nouă. 

Așa dar, mai toate cauzele, care făcuse pe A. 

Russo și pe ceilalți să fie constituționaliști libe- 

rali, acas mai erau. 

_Nu mai era nici umilirea națională, nici inte- 

pesul de clasă, nici idealismul... Nu mai cra nici 

snobisinul, căci acuma oraşele noastre deveniseră 

mai „civilizate“, și tinerii nu mai au cuvint să se 

simtă ca în pădure. Ba încă acei care încep să devină 

mai reacţionari, deşi la 1840 nu puteau suteri „Semi- 

barbaria?, acum suspină după acca semi-barbarie 

(Alecsandri, în unele piese și în unele „Scrisori“). 

La Junimea au fost multe feluri de oameni. Ne 

mărginim la d. Maiorescu. Asupra d-sale nelu- 

crind acele cauze, care au lucrat asupra lui A. 

Russo şi, pe de allă parle, d-su neînțelegînd fa- 

falilutea faptelor istorice şi scăpinulu-i couside- 

vuția că binele va veni tocmai prin ducerea cît 

mui departe u cousliliiționalismului liberal, adică 

prin sfourcerea «i tot ceia ce poate du el,—d.
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Maiorescu a lost împotri constituţionalismului 
liberal, _deși nu tocmai consecvent, cum vom ve- 
dea, a “fost, cu un cuvint, împotriva forrnelor nouă 
— vestita d-sale luptă împotriva formei goale, deşi 
«d. Philippide arată că și activitatea d-lui Maio- 
rescu a fost crearea și încurajarea formei goale, 
numai cit a formei copiată „intocmai după forma 
știinţii moderne“ !) 

Aceasta este deosebirea esenţială între vechea 
critică, reprezentată prin A. Russo, M. Kogălni- 
ceanu, Alecsandri pănă la un punct (Și nu și C. 
Negruzzi, care a îost exact ca d. Maiorescu) — şi 

. Maiorescu. 

Acum să vedem celelalte deosebiri. 
În privinţa limbii şi a literaturii, deosebirea stă 

in aceia că, pe cînd vechea școală a luptat mai 
mult împotriva stricătorilor de limbă Şi a influent 
țelor străine în literatură, d. Maiorescu a lupta- 
mai mult împotriva PEOStuluim usi liţerar, sau în 
contra lui „scrieţi, băeţi, numai scrieți !*... 

Din cauza apăsării_și umilirii.. Rominilor. de-că- d 
tră Turci, Ruși, Unguri, Fanarioţi, se naşte ten- 
dinţa de a dovedi, cu orice preţ, ramanitatea. .po; 
porului_romîn și latinitatea limbii. Începe curen- 
tul latinist—de necesitatea căruia îşi dă samă ȘI 
un antilatinist din vremea aceia, V. Alecsandri ?), | 

  

î) Specialistul Romîn, p. î7.. 

2) Scrisori, p. 54.
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dar acest curent, tot _purificind limba, tindea la 

desființarea, ci. Pe de altă parte, contactul eu ei- 

vilizaţia Îranceză pricinuind o puternică invazie 

de elemente franceze, pe lingă cele necesare— 

neologismele —se îmbulzesc o mulţime de cuvinte 

de prisos —barbarismele. Primejdia desființării 

limbii_romineşti „a..Iost mai. ales in reimea-e- 
Îi ati 

chei critice moldovenești : pe vremea cin Laurian, 

Pumnul, Eliade şi alţii căutau să schimbe lumba. 

wfcei care, teoreticește, a reprezentati spiritul de 

conservare, a lost Alecu Russo, care a adus 

toate argumentele cu putință i care a scris, în 
| 5 

scurta-i carieră, mai mult decit toți ceilalţi teore- 

ticiani din vremea lui și de după el, la un loc, 

şi care, ca întotdeauna, şi-a dat samă de cele ce 

se petreceau în Îața sa: 

„Moderna ură politică a Moscalilor, de care 

poate fraţii de peste munţi, ca mai depărtaţi, nu erau şi 

nu sînt pătrunşi ca noi, ne au aruncat în italienism, 

în franțuzism şi în alte isme, ce nu erau şi nu sînt 

romînism, însă primejdiile politice, încît priveşte ro- 

birea sufletului romiîn, au trecut, adevăratul rominisnt 

trebue a-şi ridica capul“ '). | 

4. Russo « scris mai mult, a adus mai multe 

argumente împolrizu stricătorilor de limbă, de- 

cît d. Maiorescu. 

În. privinţa literaturii, chestia trebue privită din 

două puncte de vedere: u/ caracterului specific 

1) Cugetări, Rominia literară, p. 339,
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românesc: originalilutea ; şi al calităților artistice : 

valoarea estetică. 

Din primul punct de vedere, școala veche cri- 

tică. iarăși, a luptat mai mult, aducind argumente 

mai multe și mai complecte. la începutul in- 

iluenţei îranceze, Rominii imitează 'servil pe stră- 

ini ;' Alecu Russo zice că într'o bucată romînească 
vezi imediat cum cutare pasaj e luat din Hugo, 

cutare din lamartine, cutare din Bvron etc... Ca 

și în privința limbii, cu care din acest punct de 

vedeie are mare înrudire, literatura e în primeţ- 

die a nu fi rominească. Şi, că'și în privinţa lim- 

bii. primejdia cea mare e în vremea vechii școli 

critice. ' 

-Î. Russo « scris mui mult, « udus mai multe 

argumente împotriva  îmitației servile, decit d. 

Maiorescu. 

Din al doilea punct de vedere, ul calităților 

urtstice, d. Maiorescu a Iptal mai mull, a scris 
mai mult şi a «dus mai mulle argumente. În a- 

devăr, acum primejdia „stricării originalității“, 

cam ziceau cei vechi, în literatură, ca și în limbă, 

«a încă—este și azi--dar nu mai era aşa de 

nare. Prin lupta vechii şcoli critice, prin influ- 

eţa citorva opere bune (Alecsandri, Alexandrescu, 

c€.), prin accentuarea, cu alte cuvinte, a proce- 

lui de asimilare a culturii străine, primejdia 

tricării originalității limbii şi a literaturii nu mai 
ste mare: DD. Maiorescu, deci, va lupta mai pu-
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fin în direcțiile acesteu, prea puţin chiar. —D. Ma- 

iorescu a fost mai mult impotriva „constituției“. 

care cra necesară, decit împotriva spiritului străin 

în literatură, care nu era necesar, căci un spirit şi o 

iiteratură rominească existau,—în popor... Acuma 

însă, din cauza răspindirii culturii, din cauza creş- | 

terii încrederii în sine, după realizarea atitor visuri 

mari, ţara, toată, începe a scrie: maculatura _li- 

terară ia proporţii îngijitoare, bunul gust. e în 

primejdie, cum nu Îusese mai înnainte. Je gceiu 

d. Maiorescu vu lupta mai ales, împotrita stri- 

cătorilor gustului estetic al publicului. 

“Prebue să mai adăugăm aici o altă direcţie, 

în care a luptat d. Maiorescu mult mai, mult 

decit vechea critică — în vremea căreia nu ara încă 
Deere 

destule motive de luptă, —e vorba de lupta inpotri- 

va Îalşificării adevărului în $ ştiinţă, deşi, cun arată - 

d. Philippide)), “d.  Msioreseu a conhindalșipţi cu 

periecțiunea iormei_ştiii ştiinţii. În procesul de adap- 

tare al culturii străine, “desigur că slăbiciunca 

trebuia să se manilesteze mai ales în domenii! 

ştiinţific; chiar azi, în această privinţă, sînteh 

încă în perioada de tranziţie. Am arătat aiurea 

că Convorbirile literare au primit bine revisa | 

Contemporanul, pentrucă această revistă din urnă. 

în literatură, aducea, prin accentuarea pecesităli 

unei limbi curat romîneşti, un sprijin tendinţile 

  

1) Specialistul romin, p. 17.
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Conorbirilor literare. Spuneam că primirea bună 
se mai datorește și altor motive... Citeva din a- 
cele altele sint următoarele : Doctrinele știinţilice, 
mai ales darwinismul: d. Maiorescu a iost în- 
totdeauna darwinist: ateismul: d. Maiorescu, cum 
arată și d. Panu, a trecut intotdeauna drept ateu ; 
transplantarea, în sencral, a științii pozitive în 
țara noastră : introducerea şi asimilarea ci: lupta 
impotriva pseudo-științii; lupta împotriva pla- 
giatului 1). 

1) Plagiatul ure o istorie interesantă în tara romi- 
nească. Acumularea capitalurilor, la început, se datorește 
in mare parte spoliaţiunii, furtului. În acumularea capi- 
alulai nostru intelectual s'a intimplat acelaş lucru. La 
începul se plagiază în şliință pe o scară întinză, după 
cum se plagiază şim literatură,—dar plagiatul acesta 
dela începutul culturii romineşti nu se poate ca: 
vacteriza— moraliceşte—ca un furt, penlrucă plugialorii 
avau conştiinţă că sint vinovaţi, că fura. Scriitorii de 
ia începutul veacului spun adesea: „luat din alte limbi“ 
şi adesea nu spun nici atita, penirucă cine e aulorul nu 
prezintă nici o importanță. Pentru omul incult cine e 
autorul e o întrebare fără interes: în mahala se cetese 
grozav Dramele Parisului. dar nimeni nn ştie că sint 
de Ponson du Terrail, deşi numele acestuia e scris pa 
cupertă ; pe mahalagioaică o interesează cartea, svbiectul, 
„şi nu cine a scris cartea. Cind Anton Paun publică 
„Noul Erotocrii, nici pentru dinsul, nici pentru cetitorii 
săi nu avea importantă autorul. De aceia, acei care ror- 
ibesc astăzi cu dispret despre plagiatul din prima jumă- 
tate a veacului al XIX-leu, greşesc. Pe vremea . Conterm- 
„Doranului însă, oameni mai sus puşi, profesori de uni- 
versitate şi de licev, nu mai pot fi trataţi ca un Anton 
Pann. Aceştia, ucumnlind prin furt capitalul întelectuai 
vominese, sînt vinovaţi. Amoral sau imoral, plagiatul a 
“fost fala], pănă la un punct util. Dar trebuia să i se pună 
un capăt, lrebuia să se înceapă odată mai mult asimi-
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Şi, fiindcă pe vremea. d-lui. Maiorescu, ca și 

mai pe urmă, primejdia_cea mai mare cra_Stri- 

carea bunului gust și lipsa de seriozitate ştiinţifică, 

vădită d-lui Maiorescu mai cu saună că lipsă de se- 

riozitate a formei ştiinţii, în mintea publicului —a 

acelor generații să făcut convingerea, alimen- 

tată şi de Junimea, că_ d. Maiorescu, şi. Junimea 

au lost cea întăi mişcare critică în țara rominea- 

scă, L-a această convingere a contribuit şi faptul 

că cei vechi au fost uitaţi. mai ales pentrucă 

Junimea nu i-a amintit. A mai contribuit şi atilu- 

dinea curat negativă a d-lui Maiorescu, îmbrăcată 

intro logică impecabilă, precum şi faptul foarte 

important că d. Maiorescu n'a atacat numai curente 

şi principii, ca cei vechi, ci şi—și mai ales— Per” 

soane şi reziste, taptul, adică, că a coucrelizat 

ţinta atacului, a făcut interesuntă priveliștea luptei, 

dindu-i acel element gladiatoric; care farmecă şi 

atrage publicul. Şi în stirșit— cum se formează 

toate legendele —faptul că norodul pune întotdea- 

una pe socoteala celui mai cunoscut tot ce au 

țăcut alţii: toate bisericile vechi sint făcute, pentru 

Moldoveni, de Ştefan Cel Marc... 

Prevăd o obiecţiune, anume că reprezentanții 

  

Iavea decit întroducerea culturii,—şi Contenpoianul a 

veprezentat, în istaria tultarii romineşti, lupta împotriva 

acumulării colturii prin banditism-— şi, în gentre, a incut. 

pentru. ştiinţă ceiu ve Convorbirile literare au făcut peu- 

ru literatură. :
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vechii şcoli critice, chiar dacă au spus ceia ce: 

trebuia de spus și chiar dacă au scris mult, au 

avut o activitate scurtă şi o răspindire restrinsă. 

a scrierilor lor.—bDar nu e aşa: România literară: 

—ca să nu mai vorbesc de Dacia liferară, de: 

Prupăşirea, de Steaua Dunării şi de alte pu-. 

blicaţii,—apărea în 500 exemplare, ceia ce ce: 

mult pentru acea. vreme. Apoi, să nu se uite, 

aceşti oameni, în vreme de douăzeci de ani, în lași,. 

care cra „Moldova“, au exercitat o mare înrîu-- 

rire prin personalitatea lor, înriurire căreia se da-. 

torește mediul găsit de Junimea. Pun mai mult 

preţ pe aceasta—într'o ţară mică ca Moldova, cu 

un public intelectuai restrins, cum era mai ales. 

pe atunci şi care trăia aproape numai în lași— 

decit pe articolele publicate. Aţi văzut cum d. 
Maiorescu vorbeşte de „sfaturile“ lui Alecsandri.. 

Şi sint convins—ceia ce reese și din Anrinfirile 

d-lui Panu—că şi infiuența d-lui Maiorescu se: 

datorește mai mult personalităţii sale, influenții 

sale directe, decit articolelor sale. 

| Din cele spusc, se mai explică incă şi o 

altă deosebire între vechea școală critică și d. 

Maiorescu : deosebirea în privința curentului po-- 

poruu şi a celui istoric. Vechea şcoală este po-- 

poranislă şi istorică, pentrucă criticii vechi au: 

fost romantici, democrați şi upărători ai origi- 

nalității limbii şi spirililui romiînesc. Fiind ro- 

mantici, sau adresat la literatura populară con--
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ținătoare de elemente romantice și la recul, 

ca toți romanticii:; de aceia și romanticul Emi- 

nescu, în această privință, samănă cu vechea 

şcoală critică. — iind democrați, era natura! 

să se îndrepteze cătră „popor“....-—lar ca apă- 

rători ai originalității limbii şi literaturii. tot 

la popor (la limba, spiritul şi viața lui) şi la is- 

torie (la viața trecută şi la Zimba cronicarilor) 

trebuiau să sc adreseze. Si Eminescu samănă, și 

în această privinţă. cu vechea şcoală critică. Şi, 

din Junimea, mai samănă și Lambrior care, în 

deosebire de d. Maiorescu și de toți ceilalţi. voia 

o limbă și mai românească încă... lar d. Maio- 

escu n'a fost nici romantic, nici democrat, nici 

ma luptat aşa de mult, cum am văzut, pentru 

păstrarea originalității în limbă şi literatură: d. 

Maiorescu n'a insistat, deci, asupra curentului po- 

poran şi a tratat cu oarecare dispreţ, în orice 

caz cu nepăsare, curentul istoric. 

„Aşa dar;—din cauza deosebirii de epocă, —pe 

cînd vechea şcoală crilică, reprezentată mui ales 

de A. Russo, va fi, cu precauțiune, constituțio- 

nalistă liberală, va lupta mai mult pentru păs- 

trareu originalilății limbii şi spiritului românesc, 

insistind asupra curentului poboran şi istoric, şi 

va lupla mai puțin pentru triumful bunului gust 

literar şi respectarea adezărului în ştiinţă, sau 

“formei ştiinții —d. Muiorescu va uvea dispreț şi
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ueîncredere față cu coustituționalismul liberul, va 
lupta mai puțin pentru păstrarea originalilății 
limbii şi « spiritului romînesc, va insista foarte: 
Puțin «supra curentului poporan şi aproape deloc: 
asupra celui istoric, vu lupta mai mult pentru tri- 
mnjul bunului gust în literatură şi a respectării: 
«detărului în ştiinţă, sau a formei ştiinții. 

Aceste deosebiri se explică și prin mentalita- 
tea acestor critici, prin deosebirea de tempera-- 
mente și de cultură. 

Analiza temperamentelor și a culturii lor neva. 
explica şi ea ceia ce ne-a explicat analiza îm.-. 
prejurărilor istorice şi sociale. Vom vedea că. 
criticii aceștia au avut înfocmui temperamentul și 
cultura necesară rolului lor. Această „coincidență“ 
nu este una „stranie“. S'a zis de atitea ori că 
fiecare epocă, fiecare mișcare socială, literară, etc. 
iși găsește omul său. Aceasta insamnă că un ou 
devine reprezenlaliv numai cînd are -un tempe- 
rumeut. şi o cultură potrivite cu epoca sa, cat 
mişcările sociule, etc., ale epocii sale. Kără re- 
voluţia franceză, Mirabeau ar fi rămas poate un 
necunoscut şi, dacă in vremea revoluțiunii fran- 
ceze, va fi îost un om de temperamentul lui Met- 
ternich, acela a rămas necunoscut. 

În epoca dinnainte de 1848, în Moldova critică, 
numai un omca A. Russo, cu cultura lui franceză 
şi liberală. dinnainte de 1848 şi de după „1830,.
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anul ce se numeşte în istorie anul slavei“ 1). cu 

temperamentul lui entuziast, visător, generos, cu 

mintea lui largă și ințelegătoare, cu firea lui blindă, 

unduioasă, dezmierdătoare, bogată. izvoritoare de 

gindiri și de simţiri.—a putut deveni reprezentativ. 

În mişcarea dela 1848 din Muntenia revoluționară, 

mumai oameni ca |. C. Brătianu şi C. A. Rosetti, 

cu cultura lor îranceză din acea vreme, cu tem- 

peramentul lor de foc, au putut deveni reprezen- 

talivi. |n mişcarea campătată din Moldova dela 

1840 pănă la 1860, numai un om că Kogăini- 

„ceanu, cu cultura lui franceză şi germană diumna- 

inte de 18482), cu caracterul lui energ.c, casant, 

cu mintea lui clară, cu voințalui de îier,—a pu- 

itut deveni reprezeulativ, dindu-ne pe acel ou de 

stat, care a pus bazele Rominici moderne. În e- 

poca de decepție și reacţie, numai un 9m ca d. 

“ jaiorescu, cu cultura germană de după 18180), 

„cu temperamentul său rece, cu 7rica sa de. en- 

tuziasm,—parcă sentimentul ar fi o slăbiciune î),— 

1) Amintiri, Rominia literară, p, 44. 

2). Vezi ce spune însuşi Kogălniceanu în A. D. Nena- 

pol: M. Kogălniceanu, p. 9. 

3). Cultura aceasta. spiritul eritie, caracterul rece. lipsa 

„le sentimeulalism sint cauzele aşa namitului „filoger- 

nanism“ şi „cosmopolilism” al d-lui Maiorescu, cure n'au 

« Xistat. 
, 

4). Sint sigur că d. Maioresev, dacă ar fi îrăil în Italia 

pe vremea lui Garibaldi, nu Var fi urmat, poate ar 

«fi zimbit în forul sau interior de „ridicolul“ delirului 

popular ; penlru d. Maiorescu, ne spune d. Panu (in 

Săptămîna, anul 1901, 4), revoluția franceză a fost o 

epidemie morală.”
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cu mintea sa cumpănitoare, cu inteligenţa sa Te- 
marcabilă, cu firea sa neproducătoare de concepții 
şi neizvoritoare de simţiri, de unde atitudinea 
sa dispreţuitoare și negativă '),—numai un astiel 
de om putea deveni reprezentativ. 
"Nam vorbit anume aci de C. Negruzzi şi V. 

Alecsandri, pentwucă unul, C. Negruzi, deşi a 
trăit în prima epocă, a fost „junimiste, iar celă- 
lalt, V. Alecsandri, n'a avut o atitudine bine ho- 
tărită, ceia ce, neputind fi arătat în lreacăt, ne- 

cesitează un studiu Special. 

1). „Arta vieţii? Rezervă, disereliune, cumpătare, în 
genere iizgațiiiie şi în” rezumat abnegațiune."— „Fereşte-te 
a da sfaturi”. (Crilice, II, p. 396 şi p. 386. „Aforisme“).— 
In „Convorbiri“, zice Alecsandri (Serisori p: 64), e nu- 
inai „critică şi tu» critică, şi tot critică“ — Vezi şi d. 
Panu, Săptămîna, anul 1901, 6, şi anul 1903, 49.



VII 

Primul junimist : Costache Negruzzi 

Costache" Negruzzi a fost primul junimist. Mă 

voiu incerca să dovedesc aceasta. 

Junimismul a avut pretenţia, cum am arătat 

aiurea !), că asistă, ca conștiință, la fenomenele 

politice, sociale și culturale și că le definește din 

punct de vedere obiectiv, al adevărului pur. Am 

arătat atunci că pretenţia de conştiință-oglindă 

este nefundată, fiindcă junimiștii, şi ei, au repre- 

zentat un îdeal, au fost luptători, au fost un fe- 

nomen, că atitudinea lor ă fost dictată de subiec- 

tivitatea lor, că n'au fost, cu un cuvint, conștiințe- 

oglinde. Am arătat că, în chestie de ideal, cum 

sint chestiile sociale, nici nu poate fi vorba de 

oglindirea realității : Jogica luptătorului e condi- 

ționată de scopul pe care-l urmăreşte, mintea sa 

este „advocalus diaboli“. Şi am arătat că, dacă 

în ideologia patruzecioplistă vorbeşte instinctul re- 

voluționar, dorința de renovare,—în ideologia ju- 

nimistă vorbeşte instinctul reacționar, tendinţa de 

rezistență la inovaţiuni. zi 

    

4). Cu prilejul foi etoancinr "liti Curagiale, Nuua Re- 

vista Romină, Vol. 3, No. 32. :
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ŞI, în adevăr, junimismul este mai mult o stare 
suiletească vagă, un sentiment, de cit o teorie bine_ definită. „Junimişti: nu sint toți aceia 
care au făcut parte din societatea literară din laşi 
sau din partidul politic cu acest nume; şi, dim- potrivă, mulţi care n'aa făcut și nu făc parte din 
gruparea literară sau cea politică, sînt, în rea- 
litate, „junimişti&.... 

Junimismul este, mai înnainte de toate, reco- 
mandarea de a ne feri de importarea civilizaţiei 
sau, mai degrabă, recomandarea unei precauțiuni 
exagerate cind e vorba de a importa această ci- 
vilizație. Este neincrederea în utilitatea trans- 
formării țării într'o ţară cu caracter curat euro- 
pean, după asămănarea celor din Apus și, mai 
ales, după asămănarea l'ranței care, ea, a zgu- 
duit din temelie toate aşezările politice şi sociale 
din Europa, — neincredere hrănită la primii corifei 
ai junimismului și de cultura lor germană (, ser- 
manismul“ junimist). 

Dar junimiștii n'au fost cu totul împotriva în- 
troducerii formelor nouă de viaţă în ţara noastră. 
Ce să se introducă, cum, în ce măsură,—aceste 
lucruri n'au fost lămurite de junimiști niciodată. 
D. Maiorescu a vorbit, în general, împotriva for- 
melor goale, a formei fără fond, adică a civili- 
zaţiei cum se putea transplanta, dar acest spirit 
eminamente negativ n'a spus, pe cit ştim, nicăi- 
rea ce, cît şi cun trebuia de importat. N'a spus'o. 

7
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pici d. Rădulescu-Motru, care ate pretenția (în 

Cultura romînă şi polilicianismul) de a îi un 

spirit critico-creator. Un lucru însă este sigur: 

junimiştii n'au fost împotriva transplantării civi- 

lizaţiei apusene, pentru toată lumea. ki, pentru 

dinşii, au fost pentru transplantarea în mare: au 

fost împotriva acestei transplantărt pentru majo- 

ritatea țării. Junimiştii n'au iost niște „ruginiți“, 

care să nu voiască să iasă din modul lor de 

viaţă vechiu ; ei, în viaţa lor, au adus, pe malu- 

rile Bahluiului și ale Dimboviţei, îelul de traiu 

din marile capitale ale Europei şi chiar limba a- 

celor capitale. N'au renunțat, pentru dinşii, la nici 

una din achiziţiile civilizaţiei europene,-—în do- 

meniul politic n'ar fi renunțat, de sigur, la nici o 

libertale, la nici una din bineiacerile aduse ome- 

nirii de Marea Revoluţie Franceză (acea „epide- 

mie morală“ a d-lui Maiorescu). — În lupta contra 

„Şcoalei Bărnuţiu“, în care Junimea întimpină v 

mare rezistență, d. Maiorescu face apel la prin- 

cipiile de : „umanitate şi liberalism“, principiile 

marii Revoluții Franceze. Lor nu le-a plăcut (a- 

cesta este cuvintul, căci feorefic nau susținut-o : 

abia dacă d. Rădulescu-Motru e ceva mai clar) 

ca de aceste achiziţii să se folosească masa cea 

mare a poporului romin. - 

Din “această cauză-—cizilizafia numai pentru ei 

— doctrina aceasta a fost egoistă şi a repugnat 

intotdeauna spiritelor generoase.
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yYV În această atitudine se pot deosebi două lu- 
cruri : lupta împotriva îunoirilor liunguistice, în 
care ei continuă vechea Școală critică şi în care 
au avut dreptate, dovadă evoluția ulterioară a 
limbii şi literaturii romine,—şi /upta împotriva 
iunoirilor sociale şi politice, care este o noutate 
față cu vechea Școală critică, și în care n'au avut 
dreptate, dovadă, iarăşi, evoluţia ulterioară a so- 
cietăţii romineşti, 

Costache Negruzzi, în germene bine înţeles, și 
nu in mod sistematic, reprezintă cele două atitu- 
dini_ale_Junimii. Costache Ne egr Uzzi are, exact a- 
titudinea d-lui Maiorescu, vreau să zic că nu e 
nimic la d. Maiorescu, care să nu fi fost simţit 
şi spus de C. Negruzzi. Cele citeva puncte de 
vedere în plus la C. Negruzzi, — oarecare accen- 
tuare a curentului poporan Și mai ales a celui 
istoric, —se datoresc presiunii împrejurărilor de pe 
vremea sa: am arătat în capitolul precedent, că 
pe vremea lui C. Negruzzi primejdia înstrăinării 
în limbă Și literatură era mai mare de cit_pe 
vremea d-lui Niaiorescu. 
Mar întătu CN Negruzzi nu e un „ruginit“,-e un 

om nou, civilizat, un om de cultură europeană. Pe 
vremea sa, un „reacţionar: era un Om care re- 
greta ișlicul, care nu voia să-l părăsească. ,. Juni- 
mismul“ pe atunciincă nu cra reacţionarism. cra 
„moderantism“.— Vom vedea mai jos că C. Ne- 
gruzzi se declară - „moderat“.—Mai tirziu, după
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introducerea constituţiei liberale. „moderantismul* 

acesta va fi „reacţionarism*: acuma constituția 

liberală nu mai e de ciștigat, e ciștigaiă. 

„Nu e „ruginit“, apreciază toate bunurile. lumii 

civilizate, se'mbracă nemțește, gustă teatrul şi o- 

pera franceză și italiană, cetește pe Victor:Hugo, 

e romantic, călătorește pe la staţiile balneare din 

Europa, e duelgiu, e, în sfirșit, „european“. 

f Dar e împotriva „civilizaţiei“ pentru masa cea 

' mare a poporului rominesc.. Unui ţăran, care îl 
j = 

: intreabă dacă n'ar fi bine să-și dea copiii pe la 

! invăţături, îi răspunde : 

„Să-i daţi la 'dascalul din sat să-i înveţe limba lor, 

ca să poată ceti căiţile cele bune -care-i învaţă cum să 

„cinstească. pre Dumnezeu, pre părinţi şi pre. mai ma- 

zii lor [astea le spunea la /8497..], cum să-şi împli- 
nească datoriile cătră cărmuirea care se îngrijesce pen- 

- tru. binele: lor: [idem !], cum să se :ferească de lene şi 

beție; şi prin urmare cum să se facă buni gospodari“'),— 

cum vedeţi, în germene, tot progrâmul: junimist : 

-imbunătăţirea vieţii: :animalice şi -oprirea:păturilor 

de jos.::dela-'::o viață conştientă, :'care. ar putea să 

Je dezvolte spiritul:.de.:cercctare şi- de critică, și 

deci dela-participarea lor: la: tzebile -statului. - Deşi 

om nou, civilizat, romantic, „european fin. şi scep- 

tic, e plin.de. iubire; pentru boerul:-deimodă ve- 

che, deși. acesta duce: allă viață. şi are alle idei 

şi alle idealuri, de cit dinsul—pentrucă acest boer 

    

1) Serieri. ÎI, p. 296.
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este simbolul și garanţia dăinuirii formei sociale 
împotriva căreia luptau patruzecioptiștii 1). Şi cînd 
vorbeşte despre Villara (in 1852), care se ştie ce 
rol a jucat. în Muntenia, e plin de respect și con» 
sideraţiune 2). 1, 

Și atunci, este firesc ca C. Negruzzi să fic siu= 
gurul, dintre toți oamenii de talent Şi cultură ai 
Duciei -literare şi ai Romîniei literare, impotriva 
mișcării revoluţionare dela 1848. In această ab. 
stențiune... junimistă a lui C. Negruzzi faţă cu 
marile frămintări, la care iau parte toți prietinii 
Şi tovarăşii săi, ni se lămurește nouă primul Jat- 
nimist romîu... Despre această revoluţiune, pe 
care nu îndrăzneşte s'o atace de-adreptul, nu a- 
minteşte decit de două ori, pe cit știm 3), cind 
spune că „anul 1848 a fost fatal literaturii:... (Aţi 
văzut mai sus ce ideal de viață recomandă ţă- 
rănimii în 79497...) 

Nicăiri vre-o notă mai generoasă, ceva spon- 
tan şi ne calculat, ceva eșit din prisosul sufle- 
tului, ceva revărsat peste marginile interesului 
individual și de clasă, în Sfirșit vre-o abatere de 
la „cumințenie“ şi doar a trăit în vremea Şi în 
mijlocul marilor „nebunii:... (Gindiţi-vă la Alecu 
Russo ori la Bălcescu!)... Peste tot o uscă- 
ciune morală şi răceajă —care trec drept fineţă... 

  

1) Scrieri, 1, p. 220 
2) » |, p. 309 
3) Te pp. 335, 339,
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fineța cunoscută a junimiștilor,—peste tot lipsă de 

iluzionare și avint... Această” răceală a dat naş- 

tere  „zellemismului“, şi nu spiritul critic, cum 

voesce să ne asigure unia: dovadă A. Russo, din 

care nu putea lua naștere zeilemismul... De aici, 

în spiritul publicului, identitatea junimișmului cu 

zeilemismul. a 

Dacă C. Negruzzi e împotriva luptătorilor dela 

1848, apoi aceştia îi plătesc cu viri şi. îndesat. 

În ziaral „Bucovina“, care după 1848 ajunge tri- 

buna revoluţionarilor din principate și mai ales 

din Moldova, C. Negruzzi e acuzat că la 1848 a 

făcut, pentru. că î:s'au dat „ciolane în gură și 

imprejurărie anal 1848 pe lingă titlul de Direc- 

-. al Vistieriei, îl mai îmbrăcară cu remunerație, 

cu titlul de epitrop al şcoalelor publice... etc.“ !). 

C: Negruzzi fiind un „critic“ şi, pe de altă par: 

te, un dușman al liberalismului de 1a -1848,—ar 

fi de ajuns atita. pentru a justifica caracterizarea 

de „primul junimist“. Dar ne vom încerca să a- 

rătăm că, şi în privința limbii și a literaturii, în- 

tre el şi A. Russo' sint deosebiri, şi anume deo- 

sebiri de acelea care formează ocmui asămănări 

cu d: Maiorescu,— deosebiri, care se explică prin " 

tendinţele sale sociale, deosebite de ale lui Alecu 

Russo și: asămănătoare cu vale d-lui Maiorescu. 

Costache Negruzzi şi-a expus părerile sale în 

1) Bucovina, 1849, No, 23. a ă
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multe articole, adunate, cea mai mare parte,. în 

vol. L al Scrierilor sale, sub numele de „Scri- 

sori“. Din aceste scrisori putem cunoaşte ideile 

sale despre limbă şi literatură. În „Scrisoarea a 

XNAIL-a“ ne spune că limba, sub domniile stră- 

ine, se corupsese și ea: 

„Nu mai era acuma limba lui Dositeu şi a lui Can- 
temir '), nici a cărţilor bisericeşti ; era- un gerg hibrid, 
ames'ecat cu ziceri turco-grece, etc.“...*) 

Dar, zice el mai departe, după ce „lipsiră zi- 

cerils turco-greco-slave, se întroduseră cele latino- 

franco-italiane“. Şi în „Scrisoarea a XXV-a“ iși 
bate joc cu mult spirit de mania latinistă. și îran- 
țuzistă, cînd pune în gura unui ţăran, care vroiă 
să-și dea copilul la școală, următoarele: vorbe 

pline de înţeles : 

„—Pre unul am să-l dau în şcoală la laşi, ca să 
înveţe nemţeşte, franţuzeşte ' şi latineşte.---Dar romi: 
neşte nu ?—Ba şi romîneşte; dar, vezi D-ta, că dacă 
ma învăța franțuzeşte şi latineşte, nu înţelege romi- 
neasca de astă-zi. Acum trebue să ştim multe limbi, 
ca să înțelegem pe a noastră.“*) 

Şi aceiași atitudine de „critic“ o are şi faţă cu 
producţia literară. El preferă pe Dosolteiu macu- 
laturii” literare din vremea sa (Scrisorile XVII şi 
XXXII-a). | - Ş 

  

1) Intotdeauna C. Negruzzi, cinil vreu să vorbească de 
cronicari, îi personifică în Cantimir: acesta îi era mai 
eunaseut, pentrucă acesta a fust tipărit cel întaiu, 

2) Scrieri I, p. 337. ! 
3) Top. 29%.
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Întreaga sa critică—linguistică, literară și so: 

cială —a concentrat'o în piesasa Maza de lu Bur- 

dujeni 2). „Muza“ aceasta e Cucoana Caliopi Bu- 

Suioc, o fată bătrină din Burdujeni, care îace ver- 

suri ca următoarele : 

„Azi cu o petiţiune 
M'adresai călră Amor 
Şi-l rugai cu-ncordăciune, ! 
Să astimpere-a! meu dor, 
De-a mea tristă pusăciune 
Te îndură, zeu de foc! 
De nu vrei protestăciune 
Să întind în ori-ce loc...“ 

—temee „romanţioasă“ care, cînd Baronul Flaimuc, 

falşul pretendent, îi spune că dorește o iemee 

„care să facă la mine poezii zo vi Şiller şi Ghe- 

te“, îi răspunde: 

„— Ghete! Şiller ! ce nume înalte ai rostit, Baron! 
Feblele mele talente cum vor răspunde la aşteptarea 
dumitale ?* 

—femee care strică limba, influenţată de toate ma- 

niile linguistice ale vremii (pusăciune, conprinzi, 

neînvingibilă, atășăciune, etc.),—femee modernă, 

care recomandă bătrinului ei amorez : 

p— us Să te îmbraci după modă. In locul nădragilor 
acelor roşi, să pui un pantalon elegant, botine de glanţ, 
un bonjur făcut după jurnal ca toată lumea bine edu- 
cată, şatunci aşi putea suferi vederea dumitale, dar în 
halul acesta, o ceriule! mă sparii !...“ ” 

1) Scrieri III, p. 45.
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— în sfirșit, cum o caracterizează Drăgănescu, ero- 
ul piesei : 

„O alcătuire de toate ridiculele trecute, prezente şi 
viitoare, o fată bătrină şi nebună care-şi închipueşte 
<ă nebuneşte pe toţi bărbaţii şi socoate că nu-i poţi 
zice bună-dimineaţă, fără să-i faci o declaraţie de a- 
mor. Cînd rea şi nesuferită, cînd sentimentală şi co- 
chetă, s'aprinde şi se alintă ca o copilă brudnică şi 
deodată o vezi că se aruncă în disertaţii metafizice şi 
în dispute literare, de n'o mai înţelege nici dracul. 
Toată dorinţa ei e s-audă vorbind de dinsa. Inchipu- 
€şte-ți că se socoate poetă şi muzicantă, încit bietul 
fîrguşorul nostru geme de versurile şi de sonatele ei; 
de aceia noi toţi o numim Muza de la Burdujeni.* 

Scopul, pentru care a scris C. Negruzzi a- 
ceastă farsă, căci această bucată c nu numai ten- 
denționistă, ci curat tezistă, cum. de altmintrelea 
—vom  vedea--așa e întreaga operă a lui Ale- 
<sandri, am putea spune a întregii hteraturi mai 
vechi rominești—scopul ni-l spune autorul în- 
suși într'o „notă: de la sfirșitul piesei : 

„Noi am fost zis--nu ne mai aducem aminte unde--- 
că sint mulți care schinginesc şi sfişie frumoasa 
noastră limbă şi în loc de creatori se fac croitori şi 
croitori răi. 

„Asta ne-a îndemnat a compune această mică come- 
die, creziînd că facem un bine arătind ridicolul unor 
asemine neologişti...“ 

Nu-i vorbă, farsa asta e peste măsură de slabă. 
Vedeţi, chiar locul, Burdujenii, e o copilărie, căci 
la Burdujeni nu putea exista o asemenea „muză“, 
Scriitorii dinainte de 1870 aveau spiritul prea îa-
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cil şi procedeul -lor era -capilăros... Dacă-i vorba 

pe ridiculizare, pe caricaturizare, apoi ei vor. pu- 

ne pe Caliopi Busuioc la Burdujeni, pe lorgu Da- 

mian la: Universitatea din... Sadagura, poetul va 

purta numele de Acrostichescu, escrocul pe acelă 

de Pungescu etc... Dar, cu toată lipsa de valoare 

literară, literatura aceasta are, pentru'noi, o mare 

însemnătate... In Muzu de la Burdujeni, vedem 

nu numai ridiculizarea maniei linguistice, ci şi o 

satirizare a ridicolului izvorit din amestecul fana- 

riotismului pămiîntean cu civilizația apuseană ne- 

asimilată. Caliopi Busuioc, ca şi Cucoana Chiriţa 

ori Gahiţa Rosmarinovici ale lui Alecsandri, sînt 

„Ziţele” epocei de Ia 1846. Atunci civilizația apu- 

seană străbătuse numai în clasele de sus şi acolo, 

neasimilată nici în formă, dădea naștere la ridi- 

col şi acest ridicol, Negruzzi şi Alecsandri, Ca- 

ragiali ai vremii lor, l-au observat și l-au redat 

în opere dramatice... L-au redat fără artă, pentru- 

că nu aveau talent deosebit şi pentrucă ci erau 

desțelinătorii .ogorului literar, și, aveau de luptat 

cu toate, neâvind nimica moștenit. Cu vremea, 

civilizaţia s'a prins bine, cel puţin. din punct de 

vedere al formei, în clasele . superiore și ridico- 

lut superlicial a dispărut: azi în clasa de sus nu 

mai poate fi o Cucoană Chiriţă. Dar civilizaţia a. 

pătruns -cu. încetul, ca- apa în păturile pămîntului, 

tot mai jos, pănă ce a ajuns în mahala, şi azi, mai 

ates pe vremea cind a fost scrisă WMou/tea furlunoa:
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să, combinaţia ridicolă de orientalism și civilizaţie 
europeană ce in. mahâla. Acest ridicol nou Şi-a-gă- 
Sit zugravul întrun om deun talent extraordinar, 
Caragiale, care e pentru mahala și pentru „Ziţa“ 
ceea ce a lost Alecsandri pentru Gahiţa Rosma- 
rinovici și C. Negruzzi pentru Caliopi Busuioc. 
Şi îaptul că în Muntenia a apărut literatura Ca- 
ragialiană (a lui Caragiale și a.imitatorilor săi) 
e caracteristic : în Muntenia este mahala romi- 
nească, mică burgliezie rominească ; în Moldova 
nu este: un Caragiale moldovan ar fi îost impo- 
sibil.... În curind civilizaţia va străbate -la țară— 
a și început: o parte din Humulești e... „despăr- 
țirea III a urbei '. Neamţ !*—şi va da -naştere 
unui ridicol fatal, care-și va găsi, şi el, Zugravul, 
pe Caragiale al său:.. Acţiunea, -poate, se va pe- 
trece la Humuleștii lui Creangă 1... 

Dar pentru ce scriitorii vechi au zugrăvit mai 
ales femei, cind au xoit să ridiculizeze mania 
civilizaţiei? C. Negruzzi, cum spune singur, a voit 
să ridiculizeze pe „croitorii“ limbii: a ales pc o 
jemee. Alecsandri pe (ahiţa Rosmarinovici, Cu- 
coana Chiriţa etc... Cauza mi se “pare următoarea: 

lon Ghica, în „O călătorie la Iași“ 1), zice că 
femeile au făcut mult pentru ideile nouă. Ele au 
iost mai accesibile, civilizaţiei apusene. Alecsan- 
dri, cum se ştie, zice acelaş lucru 2). O femee, Ele- 

1). Scrisori cătr-ă.. Vasile Alecsandi i, p. 25, da 
2) Prosă, p. 593: " i
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na Negri, a făcut mult pentru a atrage atenţia 

clasei boereşti asupra literaturii populare, culea- 

să de Alecsandri... Pe cind barbaţii purtau ișlice 

și vorbeau grecește, iemeile se civilizase, -vor- 

beau îranţuzeșşte, cîntau' din clavir şi... lirtau cu 

bonjuriștii... Așa dar, femeile s'au civilizat întăiu. 

şi cum civilizarea nu merge Îără oarecare ridicol, 

între ele s'or fi găsind mai multe „preţioase“ ŞI 

de aceia autorii vremii, fără să-și dea samă, au 

întrupat mai mult în femei ridicolul semi-civili- 

zaţiei. 

În Muza dela Burdujeni, C. Negruzzi sc arată, 

ca şi Alecsandri în „teatrul“ său, crilic,şarjînd însă 

ca şi Alecsandri (care a lost puntea de trecere 

între şcoala veche critică şi junimism), pentrucă 

Negruzzi nu înțelegea fatalitatea fenomenului pe 

care îl zugrăvea, pentrucă nu avea incredere în 

efectele civilizaţiei întroduse pe pămintul romi- 

nesc,—pentrucă: era „junimist.* 

x 

Acest „critic“ in toată puterea cuvîntului, acest 

fenomenalist în privința limbii, care nu admite 

îndreptări ori creaţiuni de cuvinte după voința 

conștientă a cărturarilor, îşi caracterizează singur 

poziţiunea sa în mijlocul diferitelor curente din 

vremea sa; în „Scrisoarea a XVIII-a“: 

;Cînd neamurile barbare au inundat Rominia ca un 

răpide şiroiu, găsind pinza limbii urzită, luau suveica 

şi prin dreptul celui mai tare, aruncau “unde şi unde
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cîte un fir de bătătură de a lor groasă şi nodoroasă. 
Astfel se ţesu limba noastră. Pentru a scoate acum a- 
cele lătunoioase fire trebue a destrăma pinza, şi- prin 
urmare a crea o limbă, mai frumoasă poate, mai no- 
bilă şi mai învățată, căriia nimic nu i-ar lipsi alta de 
cît de a îi—romiînească. 

„Aici încep necurmatele dispute între învățații pande- 
moniului nostru fiterar carii se silesc: 

Spirar nobil 'sensi a'ruzzi pelti, 

şi pe care noi îi împărţim în trei clase. Liberalii zic 
(dupre lorgovici şi dupre Molnar) că trebue a goni 
toate zicerile Slavoane şi Ungro-Turco-Grece,—de şi 
aceste din urmă, sunt . foarte puţine şi nouă. primite 
numai de nişte capete bolnave şi stricate.— Moderaţii 
că trebue a le subțiea, a le inobila şi a le romini, şi 
cu mărturisesc că m'aş învoi cu părerea : domniilor- 
sale. Vin în sfirşit Conservatorii [aceştia erau işlicarii |, 
astă veche rugină, care strigă cu glas de Stentor că 
se strică limba, plingîndu:o şi bocindu-o în gura mare“!), 

Aplicarea aceasta a terminologiei politice la 
clasificarea curentelor linguistice o mai găsim și 
aiurea. Cei de la: Rominia Literară ?) sint învi- 
nuiți de „reacționarism* de cătră latiniști (adică 
de cătră... „liberali“)... G. Asake, cum am vă- 
zut, trei ani după C. Negruzzi, împarte şi el 
sistemele linguistice în „sisteme de conserva- 
tivi, de radicali şi de cumpenitori sau de juste 
milieu,.. - | 

| Aşa dar, C. Negruzzi e un „moderat“, cum se 
“declară siigur—A. Russo ar fi zis „eclectic — 
    

1) Scrieri, I, p: 967. 
2) Rominia literară, p. 226.
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şi terminii aceștia politici, atit de îrequent apli- 

caţi la sistemele linguistice, nu-s figurați, ei au 

înțeles mai adinc. În adevăr, omul e dintr'o 

bucată, ideile nu stau în capul său în comparti- 

mente separate, şi mai ales, ideile noastre, cum 

spuneam la începutul articolului, cind. sint în 

slujba unui ideal, sint condiționate de acel ideal. — 

În prima jumătate a veacului al XIX-lea, Rominii 

sînt luptători: în fața lor se pun probleme mari 

şi grave și toate chestiile se pun în legătură cu 

nevoile sociale (Aşa, de pildă, arta e curat te- 

zistă, armă de propagandă: o recunosc toți, Ro- 

gălniceanu în Dacia literară, Alecsandri în pre- 

faţa „Teatrului“ său, etc.), așa încit teoriile lin- 

guistice devin un reflex al luptelor naționale şi 

sociale. Şi de aceea „liberalii“ în politică au 

fost şi „liberali, cum zice C. Negruzzi, sau „ra- 

dicali“, cum zice Asake, în limbă : latinişti, fran- 

țuziţi : „Dacă-i vorba pe schimbare, pe înnoire, 

să schimbam, să înnoim, să ştergem trecutul ru- 

Șinos 1..,5— „Moderaţii“ „ca: C. Negruzzi, au lost 

e Deniț în toate, au fost deci împotriva „li- 

beralilor“ : a latiniștilor, e raniurițior li 

tirziu, după ce „liberalii“ au triumiat, „modera- 

ţii“ de eri, fără să-şi schimbe ideile. se pome- 

nesc în situație de „conservatori“: junimiștii...) — 

lar socialiștii, ca să mai dăm un exemplu de 

cum omul e dintr'o bucată, au fost reâliști, a- 

teişti, fonetişti,-— însfirşit înpofiioa tuturor atitu-
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tudinilor şi doctrinelor „burgheziei“. — Numai oa- 
menii bine echilibraţi, sufletele bogate, compre- 

hensive şi, în adevăr, cumpenite, spiritele cu a- 
«levărat critice, reflexive, ajutate și de o cultură 
adeguută, pot scăpa de unitormitatea aceesta,— 
Şi așa au fost Kogălniceanu şi A. Russo, și mai 
ales A. Russo, acest om complect, acest spirii 
liber, spiritul cel mai liber pe. cârel'au avut 
Rominii... Şi fofuşi, C. Negruzzi nu e aşa de 
fenomenalist in privinţa limbii ca A. Russo. LE 
o deosebire în atitudinea lui C. Negruzzi. El nu 
dă așa de mare importanță la ceea ce se nu- 
meşte „deprindere“, uz... Să nu se vorbească de 

«deprindere, zice el: „N'am schimbat papucii 2% 
(Scrisoarea XIV-a !). Şi mai cu samă are antipa- 
1% pentru „slavonisme“, pentru a cărora: înlătu- 
rare se declară. Comparaţi această atitudine cu 
acea a lui A. Russo, care zice că o limbă se 
naște „pe decompoziţia altor limbi“, că cuvintele, 
de orice origine, se impămintenesc şi că grama- 
iicii trebue să constate, nu să inventeze 2),--care 
se roagă: 

- „Lăsaţi-ne să lucrăm în voia sa liimbuşoara asta tur- 
cită, grecită, ungurită, slavonită, şi ce -a mai fi... 3) 
„limba acea care le-au făcut [Rominilor] veacurile, 
pentru care i-au hulit, năcăjit, chinuit Ungurii şi Sla- 
vonii“ +). . 

1) Serieri, |, p. 955. 
2). Cugetări, Rominia literară, pp. 335. 482, 
3). pe ap. 850, 
4) . x m pe 340. 
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Această pietate a lui A. Russo pentru limba 

„asta turcită, grecită, slavonită“, aşa cum e ea, 

VIE, cut e în popor, vine, de sigur, şi din pri- 

ceperea lui, dar şi din marea iubire alui A. Russo 

pentru poporul de la ţară, pentru țărănime, care, 

ea singură, o vorbea așa,—vine din adincul său 

poporanism ! C. Negruzzi a vorbit şi el de lite- 

ratura populară, odată în Dacia literară și altă 

dată în „Scrisori“, unde a colectat o sumă de 

proverbe (în care, nu-i vorbă, pune în gura po- 

porului cuvinte ca: înfrigi, caracter etc.), —dar 

aceasta la dinsul e întimplător şi el n'a fost con- 

ştient de marea importanță a curentului popo- 

ran, cum n'a fost nici maestrul său Eliade, pen- 

irucă el na fost poporanist;,—el, primul junimist! 

Roimânismul său se reduce mai mult la cărțile 

bisericeşti şi la „trecut“, decit la literatura po- 

pulară, decit la țăranul romin viu, cu sufletul și 

nevoile sale. Şi astăzi, „romanismul“, cind e ex- 

presia reacționarismului, șe sprijină mai mult pe 

„trecut“, iar pe țăran numai ințpu cit acesta e. 

un simbol al trecutului. pet 

C. Negruzzi a fost mai i taţionalist în privința 

limbii, pentrucă a fost mult mai puţin popora- 

nist decit A. Russo. Această lipsă de popora- 

nism este încă o notă care aproprie pe C. Ne- 

gruzzi de d. Maiorescu +). 

1) C. Negruzzi, reduciad izvoarele limbii lilerare 
mai mult la cărţile vechi. ca şi Eliade, şi graiul mun- *
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Această inclinare „raționalistă: al lui C. Ne- 
gruzzi se manilestează și în sistemul său . orto- 
gralic,—ceea ce, de aitmintrelca, e firesc, căci la 
noi chestia ortografică a fost strins legată cu 
chestia linguistică (după cum aceasta a fost strîns 
legată cu tendinţele sociale ȘI politice), a fost o 
Îaţă a ei : latiniştii au fost etimologişti, fenome- 
naliștii au fost fonetişti. 

C. Negruzzi n'a fost fonetist, a fost pentru scri 
crea «care păzește etimologia cuvintului» 1) ca și 
d. Maiorescu 2). 

* 

Ași eşi din genul acestui studiu, dacă ași a- 
naliza, mai amănunțit, temperamentul acestui scri 

itor, pentru a arăta că fonul său, cînd atacă cu- 
rentele adverse, mai ales literatura care nu-i pla- 
ce, e pertect acel ton „junimist“, rece, casant, 
sarcastic, că umorul său n'are nota simpatică, 
altruistă, bună, ca, de pildă, acela al lui A. Rus- 
so. Repet încă odată: dintr'un umor ca al lui 
C. Negruzzi a putut să iasă zellemismul, şi nu 
din unul ca al lui A. Russo. 
Am voit să arăt în acest capitol că C. Negruzzi, 

  

tenes: fiind mai aproape de limba cărţilor vechi, decla- ră că el, fiindcă vrea să scrie literar, va serie în graiul munienesc (4lbina rom. X, 59, anul 1839), ne ințelegind, cum înțelegea A. Russo, ce este şi ce trebue să fie limba literara romineaseă, 
1) Scrieri, |, p. 349. 
2) Critice, UI, p. 324—335, ete.
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pe lingă atitudinea critică față cu limba și Ii- 

teratura, care-l pune în rindul vechilor critici 

moldoveni, a avut, îață cu transplantarea civili- 

zaţiei apusene la noi, o atitudine deosebită de a 
tovarășilor săi, asămănătoare cu a junimiștilor de 

mai tirziu, alitudine care explică și deosebirile 

de tovarășii săi în privința problemei linguistice, 

deosebiri care formează asăpănări cu d. Maio- 

rescu. 
În cursul acestui studiu se vor lămuri mai 

bine cele spuse aici cu anticipaţie,—care irebu- 

iau spuse acuma, pentru a fixa locul lui C. Ne- 

gruzzi în evoluția spiritului critic romin. 

   



VIII 

Un junimist patruzecioptist: Vasile Alecsandri - 

Am spus altădată !), ţinindu-mă ee clasificația 
curentă, că Alecsaâdri a îost un patruzeciopist, 
rătăcit la Junimea. Nu este tocmai așa. Vom 
vedea, in cursul acestui capitol, că  Alecsan- 
dri n'a avut o concepție unitară asupra vieții. 
Studiind cu atenţie opera sa și mai ales cea 
mai semnificativă, cea dramatică, în comparaţie 
cu Viața sa publică și cu unele afirmări directe ale 
sale, se vede clar că acest om n'a fost ceea 
ce se fhiamă un „Patruzecioptist“ sau, încă Și. 
mai bine, se vede că în el s'au luptat, întotdea- 
una, două tendinți : tendinţa de înnoire, de retor. 
rare și tendința de conservare, care au rămas 
alăturea, antagonice. De aici o mulțime de con” 
tradicții între deosebitele sale manifestări, o mul- 
ţime de contradicții în însăşi opera sa, o mare 
nesiguranță și nepersistență în atitudinea sa față 
cu diferitele întimplări sociale la care a asistat 
ori a luat parte. De aici, apoi, superficialitatea 

  

1) “Noua Revistă Romină. Vol, 3, No. 32, 
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criticii sale sociale, chiar acolo unde este justă 
ca, de pildă, cînd e vorba de ciocnirea civiliza- 

ției apusene cu viața țărănimii-—lucru de care vom 

vorbi mai departe. Şi tot de aici şi multe slă- 

biciuni și artificialități, din punct de vedere ar- 

tistic, ale operei sale dramatice, în care el, cum 

declară singur (prefața Teatrului său), a căutat să: 

biciuiască apucăturile rele, adică să critice ma- 

nifestările vieţii sociale, morale și intelectuale ale. 

vremii,—căci literatura romînă dela începutul vea- 

cului al XIX-lea a fost fezistă, a lost transior- 

mată, conştient, în armă de propagandă. Şi, s'0 

spunem în treacăt, bine au făcut scriitorii, deşi, 

din punct de vederea! arfei, aceasta a lost un 

rău. Dar, înler arma, îiusele ori tac ori iau parte: 

la luptă, 

Critica lui Alecsandri este mai mult practică, 

adică rezultă mai mult din operele sale beletris- 

tice. În articole de teorie el a exprimat'o foarte: 

rar, și atunci tot ca artist, prin ridiculizare, ca în: 

al său Dicţionar Grotesc. | 

E! își începe critica prin comedia /orgu dela 

Sadagura (1844) 1) despre care C. Negruzzi 2); 

zice că a avut un mare succes, pentru că com- 

bătea xenomania. Aşa dar, el işi începe ctri- 

tica tocmai la începutul perioadei de frausifie,. 

tocmai la începutul procesului de asimilare a cul- 

1) Teatru, Il. p. 987. . 
2) Scrieri, Lp. 344. : 
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turii străine. Iorgu Damian, nepotul boerului de 
vremea veche Enachi Damian, a îost trimis la 
învăţătură în străinătate la. . Sadagura. La Sada- 
Sura, nu la Paris, ori Berlin, pentrucă Alecsan- 
dri, cînd se pune pe caricaturizare, nu se "'ncurcă. 
Am spus, vorbind de Maza dela Burdujeni, că 
scriitorii vechi an umorul facil Și procedeul co- 
pilăros. Iorgu se intoarce acasă şi scandalizează 
pe toți invitații lui Enache prin nanierele sale, 
prin disprețul său şi prin îranțuzismul său con: 
tractat la... Sadagura. Găseşte o Singură fiinţă 
care-l „pricepe“, pe Gahiţa Rosmarinovici, o vă- 
duvă bătrină, pretențioasă, îranţuzită, 0 „precieuse 
ridicule“ în genul JMuzei dela Burdujeni. Prin- 
tr'un curaj nemaipomenit al lui... Alecsandri, ti- 
nărul Iorgu declară, în faţa moșului său şi a oas- 
peților acestuia, vn amor ridicul de înfocat Ga- 
hiței care, fireşte, i-l primește la moment... 

Dar să insistăm puţin asupra personajelor şi 
scenelor. 

Pitarul Enache Damian, „de 55 ani; poartă 
haine largi: antereu, briu şi căciulă brumarie“, 
trăește la moșia sa din Moldova. Pitarul Enache 
Damian e un product nealterat, ori foarte puțin 
alterat, al solului rominesc. E un boernaş de moda 
vechie. care-și îngrijește de moșie, e un țăran, la 
urma urmei, stăpin însă, şi bogat, —departe de 
influența fanariotă a capitalei. Viaţa lui e, în a. 
devăr, patriarhală. Toată plăcerea lui stă în ospe- 
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ţele cu prietenii săi de prin prejur și— presupun — 

în vînat și cetirea psaltirii şi a vieții sfinților. El 

îşi bate joc din toată inima de „noutăţi“, fără 

însă a lupta împotriva lor: 

„—u. Mă pot giura pe cei patruzeci de sfinți pă- 
rinți, de pricep ceva din toate cimiliturile cîte le înşi- 
rați d-voastră, işti de vremea nouă, care vă ziceţi... 
cum Doamne iartă-mă ?.... civirasiiisiți.... Ha! civira- 
zalisifi ; d-voastră ipochimene alese, cărora vă este 
ruşine de a trăi şi a grăi ca părinţii voştri; d-voastră, 
oameni procopsiţi şi nai ales pricopsiţi, care vă fa- 
ceţi momiţele altora, împrumutind de la străini numai 
cele rele, ne mai putind trăi decît cu Bonjur, cu bla- 
mange şi cu parle, marle cheschevu.... etc“,— 

sau, cind Gabiţa, îi vorbeşte de „invitaţie“, ori 

îi spune că-i „aricre“ : 

„— Ce sînt 2... rierel 2 Mări, ce vorbe sint aste? 
Ha, ha, ha... Auzi înghitație, bonjur? Auzi parasco- 
venii pocite ?... Nu cumva, soro dragă, s'o mutat Moi- 
dova din loc ?... Nu cumva, sîntem franțuji, nemți, ji- 
dovi... şi noi, ca nişie proşti, ne credem tot Moldo- 
veni 2... Ha, ha, ha, rierel, înghitație !* 

Enache Damian işi iubeşte ţara: 

- pm Ţara Moldovei îi binecuvîntată de Dumnezeu? 
. şi cine nu ştie s'o iubească şi s'o prețuiască, nu-i vred- 
nic să-i mînînce pinea şi sarea“,— 

nu-i vorbă, Enache Dămian, ca om al vremii, 

are un curios mod de a pricepe mincarea „pi- 

nii şi sării“ Moldovei, căci, atunci cînd visează 

despre soarta nepotului său Iorgu, care are să 

se întoarcă de la Sadagura, dorește, intre altele şi:
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„Să dee Domnul, fătul meu, să mi te înalţi ca cio- 
cîrlia, şi cu tine să-ţi înalţi şi neamul !... Să dee dom- 
nul s'ajungi ispravnic, pentru ca să faci stare mare !...« 

Să-ţi înnalţi neamul, făcîndu-te ispravnic, pentru 
a face stare mare !.., cunoaștem și azi lucrul... 

Alecsandri ridiculizează pe Iorgu, punindu-i în 
gură vorbe ca: 

„—Ha.. acum mă suvenarisesc.,.* 
— Mon cher oncle, cetirea necontenită a uvrajelor 

mi-au cam slăbit puterea razelor vizuale...« 
„— Pardon, mon cher oncle, n'am vreme acuma, că 

presentez omajuriie mele sexului frumos...“ 
„— Apoi să-ţi spun, mon cher oncle? Cind au irăit 

cineva într-un tirg civilizat ca Sadagura şi cînd 
cste silit în urmă a veni într'o fară ticăloasă ca a 
noastră, contrastul... ctc..« 

lată şi Gahiţa Rosmarinovici : 

„lorgu.—Ah ! nici-o băutură nu poate vindeca pati- 
mile suileteşti şi intelectuale. 

Gahifa.—-(eltînd). Te înțeleg ! 
Iorgu. — (apropiindu-se de ea şi luînd-o de mînă). 

Mă înţelegi ?... A! Slava Domnului că am găsit în 
sfirşit un suflet botezat care să mă înțeleagă. . . 

Gahiţa.—Ah 1 quel bonheur! mă iubeşte! (tare) 
iudoarea sexului meu nu mă iartă ca să răspund 

îndată dorințelor d-tale...« 

- Aşa dar, pe deoparte omul simpatic Enachi 
Dămian ; pe de alta lorgu și Gahiţa, tipurile ri- 
:dicole. i 
Vom arăta că Alecsandri se caricaturizează 
Și se ridiculizează pe sine, generația sa, năzuin- 
țele sale ; că aci, în Iorgu de la Sadagura, juni-
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mistul Alecsândri persitlează pe patruzecioptistul 

Alecsandri. | 
Iorgu de la Sadagura vorbeşte cu amărăciune, 

cum ați văzut, pentru că e condemnat, el carea 

răit întrun oraş civilizat ca Sadagura, să stea 

cuma într'o țară ticăloasă ca a noastră... Dar 

iată că și Alecsandri zice acelaş lucru în scrisoa- 

rea din 184.,. cătră un prieten, citată deja: 

„Crescuţi amîndoi în Franţa din copilăria noastră 
ne-am despărțit de un an, /ung cîf un secol; tu ai 
mai ramas la Paris, o! fericitul între fericiți ! iar eu, 
m'am întors la laşi“, 

* în acel lași „semi-oriental“, fără arhiiectură, fără 

splendoare, incult şi plin de glod, unde meritul. 

bonjuriştilor nu e recunoscut (zice ei în articolul 

„laşii în 1844*,— fot în 1844, caşi „lorgu dela Sa- 

dagura“,) în acel laşi unde, cum zice în alt loc 

deja citat: 

„Noi (bonjuriştii) nu mai avem lege, sîntem eretici, 
provocăm boerii la duel, mincăm oameni, criticăm 
abuzurile...“ 

şi ceva mai departe: 

„Ce zici, amice, de elementul în care sîntem che- 
maţi a trăi noi, elevii academiilor din Franţa şi 
Germania ?... noi care avem aspirări şi orizonuri 
necunoscute sub cerul fării 2* 

Gahiţa Rosmarinovici numai ea „înțelege“ pe 

Iorgu, de aceia se înamorează de el. Cu cită ră-
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utate îi ridiculizează Alecsandri ! Dar, iată ce 
zice cl însuşi (în articolul despre C. Negruzzi) : 

„In adevăr, începutul civilizaţiei îl datorim sexului îrumos...“ 

Urmează o laudă a femeilor, apoi arată că 
Dărbaţii lor nu erau în stare „ă răspunde la as- 
piraţiile lor sulleteşii“ și continuă : 

„Despărțeniile ajunsese ast-fel la un grad de nece- sitate socială, se înmulțeau şi au mers înmulţindu-se mai cu samă după întoarcerea în fară a tinerilor crescuți în străinătate. Sub o aparenţă de imoralitate societatea îşi lua nivelul său moral, căci inteligenţele dezvoltate prin o educaţie egală şi inimile de o po- trivă simţitoare se apropiau şi pe ruinile căsătoriilor silite formau nouă, libere şi trainice legături“, *) 
Şi atunci e clar, că „junimistul“ Alecsandri ri- ” diculizind în Zorgu de la Sadagura pe „bonju- 

rist“, pe „duelgiu&, ridiculizează pe patruzeciop- tistul Alecsandri, pe bonjuristul, pe duelgiul .A- 
lecsandri,—iar în Gahiţa ridiculează pe femeea 
de la 1840 accesibilă civilizaţiei. 

lar în concepția „Sadagura“ ridiculizează stră- 
inătatea, obiceiul de a trimite pe fii în străină- 
tate. Dar, iată ce zice tot el: 

„Negreşit că [tinerimea] ar fi rămas pierdută în hăn- gaşul trecutului, dacă unii din părinţii noştri nu ar fi avut ideea de a-şi trimite copiii la universităţile din Francia şi Germania e; | 
Şi, în articolul despre Bălcescu: 

  

1) Prosă, p. 583—584, 
» p. 397. 
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„Tinerimea Moldovei, întoarsă de la universitățile 

Germaniei şi Franciei, adusese cu dinsa în societate 

o comoară prețioasă de idei nouă şi de simțiri pa- 

friotice“...!) (Observaţi ceea ce am mai spus, că: 

„străinismul“ a creat patriotismul). 

Dar ceca ce e mai curios e că Alecsandri 

pune în gura lui Iorgu, a acestui ridicol, teorii 

de ale sale, teorii scumpe: 

„Am cercat toate îără a da de mulțămire!... Mi-am 

zdruncinat şelele prin droşce pe paveoa noastră... cea 

vîndută caritaşilor !... fără a cîştiga altă plăcere, de 

cit o durere în şolduri... Am alergat ca un iepure pe 

cîmpul Copoului, fără a căpăta altă ceva decît o ocă 

de colb în piept, şi deplina încredințare că locuitorii 

laşului au fost şi sînt oamenii cei mai colbăiți din 

toată lumea... Am fost la balurile măscărite... vreu să 

zic măscuite... şi in-amm întors acasă cu ideea, că cei 

mai mulţi care-şi pun mască, o fac peniru că le e ru- 

şine de obiazele lor !.. In sfîrşit m-am dus la opera 

nemţească, la vodevilul francez şi la bietul teatru na- 

jional, sărmanul! !... cînd moare, cînd învie... de-i mai 

mult răposat...“ 

Dar să vedeţi și mai bine, cum Alecsandri 

vorbește prin gura lui Iorgu, ori cum Alecsan- 

dri, fără să vrea, face din lorgu, nu o secătură 

şi o caricatură, ci un adevărat bonjurist : 

„Iorgu.—Dac-ar giudeca toţi ca d-ta, domnule, apoi 

teatrul naţionali nu s-ar putea întemeia niciodată în 

țară; dar, slavă Domnului! sînt persoane care ştiu să 

preţuiască greutăţile unei scene începătoare ca a noas- 

tră ; care nu se ruşinează de a merge să vadă piese 

naţionale... Acele persoane sînt vrednice de laudă... etc“, 

1) Prosă, p. 553.
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vorbe spuse de Iorgu, de tipul ridicol, peatrucă 
Kiulafoglu a vorbit cu dispreţ de teatrul romi- 
nesc și pentrucă Alecsandri a găsit ocazia să 
facă o tiradă despre o chestie, de care îi ardea 
inima... 

Aceste  contraziceri, care slăbese și valoarea 
literară, se repetă adesca la Alecsandri. Aşa, după 
ce Iorgu se pocăeşie, zice, cu asentimentul lui 
Alecsandri, că trăște într'o „epocă... unde oame- 
nii civilizaţi sint socotiți de nebuni“. Dar între cei 
care-i socotesc așa c și Enache Damian, omul pe 
care, totuşi, Alecsandri îl idealizează. Şi ce e mai 
curios e că această îrază citată mai sus, Alecsandri 
o pune și în gura lui lorgu cel de la nceput, 
stricat, şi în gura Gahiţei, și o pune acuma şi 
în gura lui Iorgu cel cumințit și pocăit. 

dinţi ale lui “Aleesadi Şi așa se face că, chiar 
atunci cînd el zidiculizează pe lorgu, în unele 
momente se identifică cu lorgu şi-i punc în. gură, 

tot atunci, idei de ale sale proprii, ideile perso- 
nahtăţii sale „bonjuriste“. 

Să urmărim mai departe contradicţia. 
Enache Damian, la 1842, ride, se miră, se cruce- 

şte de bonjurisr, dar nu-l combate, nu s'amestecă.. 
Ce ar fi simțit el oare după 1848, după 1859, 
după „revoluţie“, după Unire ? După triumtul bon- 
jurismului ? O știm. Alecsandri ni-l arată în 1862, 
numai cit sub alt nume: Sandu Napoili, ultra- 
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vetrogradul. 1) Sandu Napoilă e Enache Damian, 

din „lorgu de :a Sadagura“, după triumiul libera- 

Jismului. Şi, dacă Enache Damian i-a fost sim- 

patic lui Alecsandri în 1842, trebuia să-i fie simpa- 

tic şi acuma, după 1859, căci nu e nimic mai firesc, 

mai logic, decit ca Enache Damian de atunci să 

tie Sandu Napoilă de acuma. Dar tendinţa patru- 

zecioptistă din Alecsandri vrea să se  manites- 

teze persiflind pe Napoilă, pe „ultra-retrogradul“, 

vrea să ridiculizeze atitudinea exagerată, condem- 

nabilă, rea și nejustificată a lui Sandu... dar nu 

reușește. Îl poreclește „Napoilă:, îl califică, pero- 

rativ. „ultra-retrogradul“, dar, la urma urmei, ni-l 

înfățișează, fără să vrea, ca pe un om serios, de 

bun simț. Mai mult: Alecsandri, după obiceiul 

său, vorbește ef, prin gura acestui „ultra-retro- 

grad“ : 

„Ci că-s patrioți, liberali, -progresişti, naţionali, dema- 
gogi... dracu-i mai ştie ! că deodată au răsărit în ţară 
puzderie etc“. 

Conşlient, se pune să scrie o bucată ca patru- 

zecioptist. /usfinctiv, izbuteşte să facă o bucată 

anti-liberală, o caricaturizare, nu a „ultra-retrogra- 

dismului“, cum voia, ci a liberalismului. 

Acum, cînd bonjuriştii şi duelgiii, înstirşit, tri- 

umiează (vă aduceți aminte cum Alecsandri se 

indigna pe la 1840 că ei n'au trecere în Moldo- 

3) Teatru, 1, p. 35.
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va), Alecsandri, nemulţumit, îi caricaturizează, le 
ridiculizează lupta şi triumiul. 

Deja se vede că tendinţa, să-i zicem, „junimis- 
tă“ (în înțelesul ce am dat cuvintului cînd am: 
vorbit de C. Negruzzi) e mai puternică în el de 
cît tendinta cealaltă. Şi cu cit trece vremea, cu 
cit Alecsandri îmbătrineşte şi cu cit dorințele pa-. 
truzecioptiștilor se îndeplinesc, creînd o societate 
în câre Alecsandri nu se mai simte ca'n pădure 
Și în care meritele-i sint recunoscute (pe la 1840 
se plingea că bonjuriştii sînt aruncaţi aci, în bar- 
baria orientală și că meritele lor nu sint recu- 
noscute), —cu atita tendința junimistă din el creşte 
în dauna celeilalte: Acuma socictatea romineas- 
că îi dădea lui şi clasei sale tot ce dorise; era 
vorba să se dea și mulţimii, —și atunci el începe 
să ridiculizeze pe partizanii drepturilor mulţimii: 
junimismul este, cum am mai spus, pentru ține. 
rea mulțimii departe de viaţa publică, împotriva 
participării mulţimii la trebile statului, împotriva 
domniei mulţimii. 

Şi de aceia, să vedeţi cit de bine reușește A- 
lecsandri să ridiculizeze, cînd scrie pe Clevetici, 
ulira-demagogul !) (scris în acceaşi vreme cu 
Sandu Napoilă, ul/ra-relrogradul).—Dacă, voind 
să ridiculizeze pe Sandu, a reușit... să-l ideali- 
zeze, caricaturizind tot liberalismul; apoi aci, în 
Clevelici, scopul şi rezultatul sînt identice. 

  

1) Teatru, |. p. 27. 

 



126 SPIRIUL CRIPIC IN CULTURA ROMÎNEASCA 

Clevelici este un „liberal ultra, jurnalist și cons- 

titaționalisi“, un „mare patriot“, el vrea „consa- 

crarea aptului de la 5 și 24 Ghenari, „respeptul 

„convențiunii cu condiliune de u fi schimbată în 

folul“ (am subliniat aceasta, peniru că îraza c stră- 

moașa celebrei fraze a lui lariuride: „Să sere- 

vizuiască constituţia, dar să nu se schimbe etc.*), 

„Sulragiul universal“, „libertatea absolută“, „ega- 

litatea periectă“, „împărţirea moșiilor proprietari- 

lor“, „libertatea cea mai nemărginită a presei“, 

„republica democratică și socială“, în sfirșit, zice 

:Clevetici : 

„Vreau să imitez în țara mea toate fazele revoluți- 
unii franceze... 

Sînt novator, am idei mari, idei revoluționari, vreu să 
restorn etc,“ 

dar, de altmintrelea, e fricos (că şi Conu Leo- 

nida) cînd, în mijlocul discursului său incendiar, 

aude alară tobe : 

„Aoleo ! ce să fie 2... Am crezut că-s ei!“ 

Acest Clevetici, în 1862, e liberalul de pevre- 

mea aceia. În Clevetici, Alecsandri a voit să 

caricaturizeze pe liberalul de nuanța C. A. Ro- 

setti. „Republica socială“ și celelalte nu mai lasă 

nici o îndoială. Încă de la 1848, între oamenii 

noi există două curente, moderaţii cu Eliade în 

frunte și revoluționarii adevăraţi, între care cei 

mai înnaintaţi sint Rosetti şi Brătianu. După 1848 

Şi mai ales după 1859, deosebirea creşte, se face
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o prăpastie şi se diierenţiază cu încetul cele două 

curente : conservator, din care face parte şi Alec- 

sandri (un fel de centru drept) și liberal. Ade- 

văratul liberalism e reprezentat de Brătianu și 

Rosetti, pe care Alecsandri !) îi tertelește adesea,— 

deși ei mai ales au luptat pentru „reformele so- 

ciale“, pentru „redeșteptarea simțului de demni- 

tate“, „între 1840-1859“— de care luptă Alecsan- 

dri vorbeşte cu admirație aiurea 2),- deci altă ne- 
consequenţă!.. 3). —I. Ghica deja merge spre dreapta 
Şi, în „Scrisorile“ sale, adesea vorbeşte despre 
liberali ca de niște palavragii, care se laudă că 
ei au făcut totul, cum se laudă Clevetici, cînd 
zice ; 

„Vreu mai întăiu consacrarea aptului de la 5 şi 24 
Ghenar, ca unul ce este făcut de mine şi numai de 
mine“. 

Această invectivă revine adesea, în |. Ghica, 
la adresa liberalilor, atunci cînd el mergea spre 
dreapta. —Nu mai vorbesc de Eliade Rădulescu, 
acest om care a predicat multă vreme „echili- 
brul între antiteze“ şi care mai întotdeauna Pa pier- 
dut. În al său „Isachar sau Equilibru între anti- 
teze“, liberalii revoluționari de la 1848 sint tra- 

  

1) Scrisori, pp. 99, 100, 103, 104, 105. 
2) Scrisori, p. 97. 
3) E drept că mai tirziu, în 1688 şi 1889 („Serisoris, 

pp. 220, 223),—din cauza evidenţei faptelor ? din cauză 
că scrie... liberalului Papadopo! Calimach ?—protestează 
împotriva :erfelirii lui |. Brătianu, de vare vorbeste ca 
de un mare om!'-—Deci aită necunsequență... ”
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taţi: întocmai cum Alecsandri tratează pe Cleve- 
tici „ultra-demagogul“. Liberalii revoluționari au 
fost pentru Alecsandri ceia ce au fost și pentru 
Eliade. Deosebirea ce că Eliade îi ataca pe faţă, 
pe cînd Alecsandri se face că atacă pe „ultra- 
demagogi“....Dar să ştiţi că, mai întotdeauna cind 
un scriitor își bate joc cu persistență de „dema- 
gogism, el vrea să atace democratismul. EL utili- 
zează demagogismul pentru a caricaturiza demo- 
cratismul. E! are speranţa intimă de a compro- 
mite prin ridicularizarea demagogismului însuși 
democratismul. Caragiale n'a făcut altă-ceva în 
admirabilele sale comedii. Alecsandri a făcut a- 
celaș lucru în Cievetici ca şi în Rusaliile, 

În Rusaliile '), democratismul e _ridiculizat în 
două tipuri: Răzvrătescu și Galuscus. Sub-pre- 
iectul Răzvrătescu (Acţiunea, zice autorul, se pe- 
trece la 7860) propagă la țară, în plasa sa, teoriile 
lui Clevetici. EI spune țăranilor adunaţi: 

„Oameni buni... aţi fost lipsiţi de toate, şi de liber- 
tate, şi de egalitate, şi de fraternitate, şi de legalitate, 
şi de inviolabilitate... şi de drepturi cetăţeneşti, şi de 
drepturi comunale, şi de drepturi municipale, şi de 
diepturi civile, şi de drepturi politice, şi de sufragiul 
universal“. 

Veveriță.—(lui Gheorghe) "Ce-i suiragiul cela, mă, 
Gheorghi ? 

Gheorghe. — Sofragiu, cumătri, ca la boeri (ca şi Nae 
Ipingescu în Noaptea furtunoasă). 
Răzvrătescu.— Dar în fine a unsprezecea oară a sunat 

1) Teatru, TI, p. 687.



SPIRITUL, CRITIG ÎN CULTURA ROMINEASCA "129 
ae OI a

 

  

MIC Se va face mare, şi vice-versa, cel mare se va 

Notaţi că Răzvrătescu e Sub-prefeci şi el poate că reprezintă, în mintea lui Alecsandri, instituţii. le nouă introduse în Moldova după Convenţia de Paris. 
Oricit ar zice Alecsandri că nu „biciuește prin- cipiile, ci ridiculul:, e clar că un democrat, care NA ar fi luptat în 1860 pentru apropiata împroprie- tărire, n'ar fi pus-în gura unui tip ridicul pro- paganda aceasta pentru împroprictărirea țărăneas- că... Această perzistenţă în a combate ridicolele unei atitudini, dovedeşte o pornire chiar împotri- va atitudinii, a „Principiilor“, E drept că Alec- Ssândri, cum am văzut Și pănă aici, a tergiver- sat cu aceste principii, n'a fost conştient și cu hotărire împotriva lor, ceia ce îl face să nu fie un adevărat junimist, dar Alecsandri n'a iubit liberalismul ; n'a priceput că liberalismul, întrodus - într'o ţară feudală — şi trebuia întrodus—forfa- mente trebuia să apară ca o exagerație și să dea naștere şi la unele ridicole, inerente unei epoce de transiţie, — cum n'a priceput nici Junimea de mai tirziu. 

PE ati
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În Janus Galuscus, alt timp din Rusafii/e, 
Alecsandri a ridiculizat pe democratul în alt ipo- 

stas, în ipostasul de Ardelean democrat şi lati- 

nist. Se pare că Alecsandri a avut intenţia să ri- 

diculizeze în Galuscus numai mania latinislă şi 

cind Răzvrătescu îşi expune programul citat mai 

sus, Galuscus exclamă : 

„Domnule, am ascultat toate aberăciunile cîte le-ai 
debitat fraţilor Romini, şi fac aci declărăciune că eşti 
un perturbator! etc...“ 

dar Galuscus, ca Ardelean latinist, nu putea să 

nu fie şi el democrat „perturbator“. Ardelenii la- 

tiniști trebuiau să fie democrați (şi, invers, de- 

- mocraţii trebuiau să fie şi au lost latinişti ; „nou- 

tățile“ se întrățeau, și din pricini adinci: C. Ne- 

gruzzi, am văzut aiurea, numeşte pe latinişti /ibe- 

vali, pe cei de nuanța sa moderați şi pe cei cu 

vorbirea veche conservatori). Mai întăiu, în Ar- 

deal n'a rămas o clasă boerească romînă ; clasa 

de sus s'a maghiarizat. Tinerii cu învățătură de 

carte erau toţi fii ai poporului și, ceia ce e mai 

insemnat, dușmani ai claselor de sus, care erau 

și apăsătoare, și de alt neam, și de altă lege. La 

aceste motive de democratism, se adăogau şi 

altele, izvorite din „latinism“ : strănepotul popo- | 

rului roman, cel romin, a rămas neatins la fară, 

în fărănime ; mai departe : latiniştii visau re- 

publica romană şi, în capul lor, republica era 

forțamente democraţie. Gindiţi-vă ia doctrina so- .



* 
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cială a lui Bărnuţiu. Adăogaţi la aceasta ura la- 
tinistului împotriva fanariotismului, care era sem- 
nul distinctiv al claselor de sus Și încă pornirea 
omului, care vrea inovaţii, de a merge în toate 
sensurile pe calea inovaţiilor. )—Şi, ca dovadă 
că Galuscus « democrat și că Alecsandri se'n- 
şală, cind îl face „apărător al ordinei“, e că Ga- 
luscus ceteşte proza lui Clevetici (a „ultra-dema- 
Sogului“ !) și e un admirator al acestuia : 

» Galuscus.— (deschide jurnalul şi se adînceşte în cetire). Ce stil! ce expresiuni energice ! ce logică in- vincibile ! admirabil ziar ! admirabil redaptor! Cine-i 'Subsemnat ? (caută la sfîrşitul foaei) Clevetici ! îl gi- cisem dela început, (ceteşte din ziar, apoi:) Sublim! Eaca accente patriotice !,..* 

lată pe Galuscus democrat—,ultra-demagog“ — 
cași Răzvrătescu. Galuscus, Răzvrătescu, Cle- 
vetici, au aceiaşi atitudine din punct de vedere 
politic şi social... Și atunci e curios ca Galuscus 
să zică despre Răzvrătescu că e „perturbator* şi 
„anarhist“... ori nu-i sincer Galuscus. — Alecsandri, | 
fără să vrea, a fost realist, în dauna concepției 
piesei sale, căci Ardeleanul latinist trebuia să fie 
Și democrat, „ultra-demagog“.., 

Dar Alecsandri combate și mania latinistă, nu 
numai în vorbire, ci și în concepție. lată ce zice 
“Toader, vornicul satului, despre Galuscus (Și Alec- sandri face mare haz) Hă 
PNR 

1) Limba romina—limba romană în definiiiv !—e limba unui popor republican, zice Barnuţiu.
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„De cînd [Galuscus] le vorbeşte sătenilor tot din 
carte, şi le spune că-s strănepoţi de împărați, că se 

trag din Traian, ţăranii o luat-o de bună... Dacă-i în- 

demni la lucru, îţi răspund rizind că împărații nu lu- 

crează...“ 

Această șarjă o face Alecsandri în 1860, uitind, 

se vede, că în 1848, în o cuvintare la Paris!) 

el însuși zice că, dacă întrebi pe țăranul romin 

ce este el, țăranul răspunde : 

„Eu sînt Romîn. Împăratul Traian a venit în ve- 
chime cu multă putere de a învins pe Daci...„(ceia 
ce, de altmintrelea, nu zice ţăranul) — 

dovadă că Alecsandri, în tinereță, şi întrun mo- 

ment de „patruzecioptism“, cînd putea să se a- 

prindă pentru ideile nouă, putea să cadă şi el în 

exagerare, în falala exagerare. Acum, în 1860, 

cînd tendința cealaltă din el a nimicit aproape 

pe cea pntruzecioptistă, Alecsandri, desigur, n'ar 

mai fi căzut în... „ridicol“, ca la 1848! 

Latinistul Galuscus, pe care Pam văzut admi- 

rind pe Clevetici, face şi el' „ultra-demagogism“* 

cu țăranii. 
Cind Toader îi zice „cucoane“, el îi răspunde :. 

„lar cucoane? V'am spus la toţi aice... să nu-mi 7i- 
ceţi cucoane, pentrucă astăzi nu mai esist boerii, nu-. 
mai sînt boeri. Zi-mi frate Galuscus, fiindcă toţi Ro-- 
miînii sînt fraţi.“ 

Pană aici am analizat atitudinea lui Alecsan- 

1) Prosă, p. 19%.
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dri față cu îutimplările sociale Și am văzut că 
atitudinea sa e nesigură ). EI nu e nici ca C.A. 
Rosetti, nici ca C. Negruzzi. | 

Trebue să explicăm aceste două tendinţi con- 
tradictorii. Alecsandri, pe lingă boerănaș, a fost 
Și un nemulțumit de soarta unui bonţurist sub 
domnia lui Mihaiu Sturdza, a avut o cauză Ber- 
sonală pentru atitudinea liberală, — interesul?). A 
fost afectat displăcut, cum sa văzut, de orien- 

  

1) Nesiguranţa aceasta, lipsa unei concepţii unitare asupra vieţii, îl va face sa manifesteze senlimentele cele mai contrazicătoare. Am vazut cum, la 184), se înă- duşa în societatea iezună „semi-orientala*, unde borrii se uitau aşa de urit la bonjurizti, la duelgii: „mincăm oamenii”, zicea Alecsanari, Dat... Dar în 1467 („Seri- sori* p. 26) vorbeşte cu regret despre „datinele care se pierd“ şi suspină după „boerii, cucoanele de acum 20 ani“, adică dela 1847,—datine, viaţă, la inlaturarea că- ora a contribuit şi el aşa de molt !—-Şi, dacă suspină după ucele vremuri, asta nu-l împedică să declare („Seri - sori“, p. 23, anul 1868) că Romiîvii sint vinovați de lipsă de recunoştinţă cătraă Napoleon III, căruia îi „datorese tot ce au“, adică formele nouă de viaţă—care, va să zică, sint bune !—nu-l împiedecă să regrete („Serisori“ p. 189, anul 1886),—ea Russo, Cuciureanu n'au trăit să vadă transformările tării şi să se bucure (de „pieirea datiai- lor“ ? !),—transforinări făcute prin imitarea Franţei, ceia ce nu-l impedecă aiurea; („Serisori“ p. 251. anul 1890) să vorbească iarăşi cu sarcasm de influența franceză asu. pra schimbărilor politice din lominia,—deşi „nălucirile entuziaste ce au leginat tinereţea veteranilor din gene- rația mea“ („Serisori", p. 89, anul 1877) erau uduse din Franţa! Etc. ete. 
2) „Sarmanii instrăinați ! Cite deziluzii îi aşteptau Ja „Iarginea țării! Cite lupte, cîte loviri în frumoasele lor „Sperâri ! 

! „Unii, care cişligaseră diplome de doctorat în juris=
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talismul vieţii, în care el, parizianul, lamartini- 

anul fin, era silit să trăiască,—,„parizianismul“. 

Alecsandri apoi a fost un naționalist, şi in vre- 

mea Regulamentului ţara era într'o stare de mare 

umilire 1) —nafionalismul.... Şi Alecsandri a îost 

și un om care a vibrat, măcar cit de puţin, de 

mizeriile mulțimii, — idealismul. 

Așa dar, din interes, din „purizianism“, din 

naționalism și din idealism rezultă tendința sa 

patruzecioptistă. 

Dar acelaş Alecsandri a iost o fire conserva- 

toare, un patriarhalist : am arătat deja suspinul 

său după vremea veche şi ași mai putea da do- 

vezi 5,—a îost un boer epicureu, un despreţuitor 

al ideilor născute din îrămintările, nevoile, nă- 

zuinţile populare şi îndrăznețe. A fost un jzzzi- 
    

„prudență, rămiîneau părăsiți de guvern, sau cel mult 
„rinduiţi a servi în cele de pe urmă posturi ale ramu- 
„rilor: adminislrative sau finanţiare. Nici unul nu se ve- 
„dea pus la locul lui. Alţii, care în neastimpărul unei 
„imaginaţii aprinse, se încercau a păşi pe cimpul ade- 
„menitor al literaturii, şi fondau, cu mii de greuiaţi, 
„vre-o foae periodică, erau expuşi u privi în curînd sus- 
„pendarea ei peniru cel mai uşor motiv şi uneori a fi 
„chiar ei însuşi ridicaţi «de poliţie din sinul familiei ete. 
sete... Eată suh ce sniu de sistem despotic, tinerii 
„francezi şi nemți. bonjuriştii şi duelgii, erau chemaţi 
„a începe şi a urma fără descurajare solia lor civiliza» 
„toare“ (Prosă, p. 557). 

1) De aceia antipatia, ura pentru Ruși e o altitudine a 
lui Alecsandri, în care nu a slăbit un moment. In 1888 
şi 1889 („Serisori“, pp. 220, 231) vorbeşte cu mare în- 
grijire de „întinderea“, iarăşi, a veninului corosiv : „in- 
fiuența rusească“... 

2) Teatru, 1,p. XXV.
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mist, — singurul „patruzecioptist“, mi se pare, afi- 
liat la Junimea. Aceasta este tendința cealaltă. 

Cind, mai tirziu, fiind şi apreciat, împăcîndu- 
se apoi și cu „semi-orientalismul“ care nu mai 
era bătător la ochi, incetind și umilirea țării, şi 
scăzindu-i, cu vrista, şi idealismul, cînd toate 
motivele „liberalismului“ său dispar, —atunci ră- 
mine aproape numai tendința junimistă, care se ac- 
centuiază, și din cauza vristei și din cauză că n'a 
mai fost contrabalansată de cealaltă. Rar, acest 
om va mai scoate accente de altă dată : în „Giuta 
latină“, în „Ostuşii noştri: : „Am văzut visul cu 
ochii“, visul de patruzecioptist !). 

* 

In celelalte privinţe, — limbă, literatură — Alecsan- 
dri este critic ca toţi ceilalți. — dar tot practic, în 
opere beletristice. 

În tipurile în care el a ridiculizat.. tendinţele 
sociale, a ridiculizat tot odată Și pe stricătorii de 
limbă. Şi nici nu se putea altmintrelea, pentrucă, 
incă odată, ielul vorbirii, admiterea unui jargon 
artificial ori impestriţarea cu străinisme sînt strins 
legate cu mentalitatea omului, cu apucăturile sale, 
cu modul său de a se comporta cu imprejurările. 

Acel care despreţuia starea din acea vreme și 
voia să reformeze fotul, trebuia să reformeze și 
limba. Franţuzitul trebuia să fie democrat Şi de- 

  

1) „Oda ostuşilor români“ ; ef. „Scrisori“ p, 90,
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mocratul iranțuzit. Latinistul trebuia să fie de- 
mocrat și democratul latinist. Şi, e şi mai clar 
că apărătorul vechiului regim trebuia să vor- 
bească vechea limbă a clasei boereşti, iar fe- 
meile, primele primitoare de civilizaţie, o romi- 
nească îranţuzită. Am văzut pe Iorgu, pe Cleve- 
tici, pe Răzvrătescu, pe Galuscus, pe Gahiţa, pe 
Enache Dămian... Şi cine nu ştie pe Cucoana 
Chiriţa ?... 

Alecsandri nu uită niciodată să biciuiască pe 
făuritorii de vorbiri artificiale. Chiar şi în „/sto- 
ria unui galbîn“ din 1844 el nu uită să-i atace, 
şi anume pe Eliade, care de curind începuse să 
facă şi el planuri de o limbă nouă. Cind galbi- 
nul vorbeşte de Eliade, îl numeşte, în ris, „ma- 
rele umiratore della prestidigiluzione“, la care 
Paraoa răspunde : - 

(„boldind ochii). Ce cuvinte sînt acestea ? 
Galbinul.—Aceste sînt cite-va cuvinte dintr'o limbă 

nouă romîmească ce se descopere acum la Bucureşti. 

Galbinul. — Dar ean întreabă pe croitorii lor [acelor 
cuvinte] dacă înţeleg cuvintele feşmecherii şi haram 
şi să vezi că i-ar răspunde: nu te capisc, sau: nu 
te cumprind.* 

Şi, în- adevăr, cind limbile rominești nu se 
croiau peste munţi, se croiau în București —am 
văzut pentruce ; şi erau combătute în Moldova, 

ai
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„unde spiritul critic s'a trezit dela începutul cul- 
turii din veacul XIX. 

Alecsandri a combătut franţuzismul, ridiculi- 
zindu-l în diferite tipuri ca lorgu dela Sada- 
gura, Cucoana Chiriţa, Gahiţa Rozmarinovici, etc. 
Desigur că franțuziţii nu vorbeau chiar așa cum 
îi pune Alecsandri să vorbească, dar exagerarea 
este un drept al scriitorului satiric. Poate că A- 
lecsandri a fost chiar nedrept sau puțin compre- 
hensiv, căci, odată cu importarea lucrurilor şi i- 
deilor nouă, era fatal să se importe și cuvintele 
corespunzătoare şi era de asemenea fatal ca acele 
cuvinte să fie trintite în limbă fără a li se da, 
„deocamdată, un contur mai rominesc. Se știe cu 
cită greutate cuvintele franțuzeşti au fost puse pe 
calupul geniului limbii romineşti ; aşa, -pentru 
verbul public, a fost ezitare intre publicarisesc, 
publicuesc, publicăluesc, publiez, publicez, pu- 
blic...!) Si desigur că, pe lingă mania de a în- 
trebuința cuvinte îranțuzești spre a te arăta în- 
'Vățat, mai era şi o întrebuințare exagerată nevi- 
„novată : invadarea cuvintelor nenecesare pe lingă 
cele necesare, intrarea și fără bilet de legitima- . 
ție, graţie îmbulzelii... Oricum, Alecsandri a avut 
meritul de a face prin opera sa critică un mare 
bine limbii romînești. 

  

1). L. Şaineanu, Ioan Fliade Rădulescu ca Gramatie 
şi Filolog.
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Dar antipatia lui este mai mare faţă de lati- 

nişti, pe care îi zugrăvește cu mai mult haz. A- 

cest boer fin, care nu s'a putut niciodată disci- 

plina, care, cum mărturiseşte însuși, na putut 

studia nici o ramură a ştiinții, îmi închipuesc că 

i se părea că are în faţă o ființă cu totul dealtă 

specie, cînd se uită la un latinist, a cărui înde- 

letnicire laborioasă şi sistematică era să cerce- 

teze fiecare cuvint rominesc pentru a-l valida ori 

invalida și apoi, cuvintelor validate, să le dea o 

formă conform cu o sumedenie de legi fonetice. 

Şi Alecsandri s'a răzbunat, cum am văzut, în 

Ianus Galuscus... Cetiţi declaraţia de iubire a 

acestuia, cătră o țărancă, în jargonul lui Laurian, 

sau care vrea să fie al lui Laurian. 

Antipatia lui pentru latinişti nu slăbeşte un 

moment. În „Scrisorile“ sale î) nu conteneşte 

cu sarcasmele împotriva latiniştilor, pe care îi 

tratează aproape ca pe niște dușmani personali. 

Rar a avut momente de comprehensiune, ca 

într'o „scrisoare“ din 1872 ), în care recunoaşte 

că la 1848 şi mai înnainte latinismul a avutrost. 

Dar, caşi d. Maiorescu, de pe la 1880 încetează 

cu invectivele împotriva latinismului, pentrucă 

de atunci primejdia stricării limbii încetează. 

În Zorgu dela Sadaguru,—prima manilestare 

critică a lui Alecsandri,—e] a criticat aproape 

1). Pp. 3, 5, 6, 3%, 36, 50, 55, 66, ele. 
2), P. 54.
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tot ce avea să critice în viaţa sa. A criticat şi 

restul de fanarioți, în Comisul Agamemnon Kiu- 

lafoglu, Grec de 45 de ani, care, după regulă, 

ca meridional libidinos, e însurat cuo Romincă. 

de 22 de ani. De la Alecsandri şi pănă-la d. 

Panait Macri, în „haiducii“ săi, Grecul e un sa- 

tir ahtiat după femeile romine tinerele și trumu- 

şele.— Kiulafoglu vorbeşte jumătate grecește, ju- 

mătate romiîneşte stricat. E tipul „greculului“, care 

caută cu orice preț să parvină: „am trebuință 

acum de parale, pentru ca se me fac ispravni- 

cos mai de graba“. 

O paranteză : 

Tipul acesta, desigur foarte interesant, e utili-. 

zat de Alecsandri mai mult pentru a stoarce un 

efect comic din chipul de a vorbi stricat al Gre- 

cilor din vremea aceia. Toţi ciţi au utilizat acest 

tip, gîndindu-se mai mult la efectul comic al 

vorbirii, lau caricaturizat cu mijloace așa de 

elene, încit 7124 /-au redat niciodată. Grecul din 

țările romine dela începutul veacului al XIX-lea, 
fanariotul lacom și fără scrupule, inventiv cînd 
era vorba să triumieze, are o oarecare asămă- 
nare cu Grecul pervers și lacom din 'Roma im- 
periului, care a fost așa de bine zugrăvit de 
Sienckiewicz în Quo Vadis. Chilon Chilonides, 
desigur, este un intelectual, nu ca negustorii de 
aici dela începutul veacului al XIX-lea, este un 

"paria persecutat, și nu un stăpin aproape, ca la
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moi,—dar lăcomia, șşiretenia emigrantului, care 
are un Singur scop: să trăiască bine cu orice 
preţ, îi apropie, le dă un caracter de familie. 
Dramaticul unei asemenea existenţe nu l'a simţit 
Şi nu.la redat nimene la noi.—Inchid paranteza. 

Alecsandri n'a uitat, în Zorgu dela Sadagura, 
nici pe Evrei (Ițic zaratul, care se laudă că are 
„Perciuni sudiţi“,— supus străin), nici pe Nemţi 
(Baron von Flaine Swabe.— La C. Negruzzi e 
Baron Flaimuc) care, la începutul civilizării ţă- 
rii, au fost printre aceia care au importat această 
civilizaţie, ca medici, ingineri, etc.—şi pe care 
scriitorii de atunci, conform spiritului poporului 

„_romin—știţi şarjele poporului la adresa Nemţilor, 
din care unele foarte expresive, aşa că nu pot fi 
redate, căci sint ă la Rabelais—i-au ridiculizat. 

Un singur lucru n'a criticat Alecsandri în Jorgu 
dela Sadagura : pretenția scriitorului fără tu- 
leni, care a format mai ales obiectul criticii Juni- 
mii, şi în special a d-lui Maiorescu. 

Dar Alecsandri n'a trecut fără să bage de 
samă şi acest „ridicol“. EL a ris şia biciuit ade- 
sea pretenţia fără talent. Aşa de pildă, în Doi 
morți vii (1851), el întroduce fără nici un rost 
altul, decit de a-şi bate joc de iterații netalentaţi, 
pe „tinărul poet“ 4crostihescu ; Alecsandri, după 
obiceiul lui şi al vremii sale, cum am mai vă- 
zut, numeşte personagiile după îndeletnicirea lor 
sau după ridicolul, pe carea vrea el să-l arunce : 
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asupra lor. Acest Acrostihescu, căruia prietenii 
îi mai zic—desigur cu învoirea lui Alecsandri — 
şi Odobaşa, este un personagiu, care are gata la: 
dinsul felurite ode pentru toate prilejurile : 

„Acrostihescu : „(scoate din buzunar un volum ma- 
nuscris şi caută filele) Aurora... La mormîntul ei!.., 
odă la împăratul... odă la şahul... odă la craiul !« 

Și dacă el pune poezia sa şi în slujba șahu-.: 
lui, asta nu-l împedecă să o înalțe sus de tot, — 
în teorie : 

„Acrostihescu :—..„Poezia este o artă siîntă,.. o fiică 
cerească. 

Flutur : Apoi dacă-i o fiică cerească, n-o face să 
umbie cu colina la sărbătorile unora şi altora... m-ai. 
înţeles ? 

Acrostihescu. (în parte) Bestie incapace !« 

Acrostihescu, ca scriitor prost dela începutul 
literaturii veacului XIX, vorbeşte în limba croită 
de fiologi. De aceia „bestie. incapace* sau „ți 
so înflăcărat îmaginăciunea“ sau „emociunie 
şi alte expresii, pe care Alecsandri le pune, in-. 
cidental, în gura lui Acrostihescu, care; de alt-. 
mintrelea, vorbește ca toată lumea. Faptul. că 
Acrostihescu nu este consequent cu sine însuşi. 
în sistemul său de a vorbi, întrebuințind rar de- 
tot citeva forme artificiale, pus alăturea cu faptul că. 
şi Ja alte tipuri ale lui Alecsandri, caşi la Muza dela - 
Burdujeni a lui Negruzzi, se observă aceiași ne- 
consequenţă, sau una și mai bătătoare la ochi:
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întrebuințarea, de cătră aceiaşi persoană, şi a pro- 

cedării latiniștilor şi a celei a analogiştilor,— dove- 

dește că scriitorii beletrişti nu prea aveau v idee 

clară de diferitele sisteme linguistice, ci le con- 

fundau pe toate în o singură şi mare babilonie 

ridicolă, pe care o azvirleau în spinarea acelora, 

care trebuiau să zugrăvească tagma _stricătorilor 

de limbă și a croitorilor de limbi nouă romi- 

nești. Pe lingă multele cauze, pentru care  tipu- 

rile lui Alecsandri nu sînt zii, cînd e vorba de 

stricătorii de limbă, o cauză mai e și această ne- 

-consequenţă, — cel puțin pentru cei care cunosc 

„sistemele“ linguistice. 

Alecsandri, - urmăm mai departe—caşi Juni- 

mea, n'a prețuit o operă literară de bună, fiindcă 

este rominească. Nici pentru el producerea unei 

opere romineşti nu era un merit, dacă opera nu 

i se părea bună. Așa, de pildă, cetiţi articolul 

de critică, publicat de Alecsandri în Propăşirea, 

în anul 1844, îndreptat împotriva „stanțelor e- 

pice“ („Prinţul romin*) ale lui Aristia. Citez nu- 
mai începutul : 

„Bateţi din palme, Romînilor, şi strigaţi ura, căci în 
Sfirşit, după o /ungă-largă aşteptare de vr'o cite-va 
mii de ani, v-aţi învrednicit a dobîndi un poemepic! 
[Cum ar îi salutat un V. A. Ureche, în 7844, primul 
poem epic!!] Veacul vostru de glorie au sosit sub 
figura unui tom în 8 plin de versuri sucite şi idei 
încă şi mai sucite. Bucuraţi-vă, patrioţilor etc...«— 

după care urmează o bătae de joc, căreia îi lip-
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seşte ironia şi conciziunea, iar nu tendința şi 

punctul de plecare, ca să fie maivresciană. În 

1867, la apariția Convorbirilor, Alecsandri le fe- 

licitează, pentrucă pe steagul lor e scrisă și 

lupta împotriva prostulai gust !). 

* 

Vasile Alecsandri are un loc special între cri- 

ticii din Moldova. EI stă la mijloc între A. Russo 

şi M. Kogălniceanu, pe deoparte, şi C. Negruzzi 

şi d. Maiorescu, pe de alta. De A. Russo îl deo- 

sebește „junimismul“, de C. Negruzzi il deose- 

bește „patruzecioptismul“. 

Patruzecioptismul lui Alecsandri are, cum am 

văzut, mai mulți factori, dar factorul principal al 

patruzecioptismului său e naționalismul. 

În „Rominii şi poezia lor“, Alecsandri laudă 
pe ţăran și-l idealizează tocmai din acest punct 

de vedere. El nu vorbește ca democrat, ci ca na- 

ţionalist. Şi cind s'a dus în popor „să-i culeagă“ 

poeziile, el n'a făcut'o decit foarte puţin ca de- 

mocrat (ori ca romantic),—ci mai ales ca naţio- 
nalist. 

Pentru dinsul țărănimea romină n'a îost, mai 

deloc, clasa producătoare şi obijduită, ca pentru . 

un Bălcescu și alții, a cărei soartă trebuia : im- 

bunătățită, ci păsfrăloarea şi reprezentanta ro- 

1). „Scrisori“, p. 27,
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mînismului. În „laşii în 1844*, după ce citează 
părerile unui personagiu că „Rominule ca ceara“ 
şi că se face Turc, Francez, etc. după impreju- 
rări, răspunde că aceasta e adevărat pentru o 
mică parte, pătura subțire de sus, dar că țăra- 
nul nu-și părăseşte niciodată „obiceiurile, limba, 
portul“... Aiurea, în „Rominii şi poezia lor“"), deşi, 
— sceptic şi „critic, !—bănueşte că este „poate 
cam părtinitoare nobila exaltare“ de a-și închi- 
pui neamul rominesc ca „unuldin neamurile cele 
mai înzestrate cu daruri sufleteşti“, totuși, în pa- 
ginile următoare, nu şovăeşte de a vorbi de po- 
porul romîn —ţărănimea —ca de un popor „menit 
a se urca la treaptă cit de înaltă“, nu șovăește 
de a face declaraţii de iubire acestui popor, care 
e „curât, înțelept, vesel și poetic în graiul său“ 
Și a cărui adincă cumințenie, imaginaţie, spirit 
satiric, inimă bună se vădesc în proverbele, lite- 
ratura, obiceiurile sale. 

„Eu, de cîte ori aud doina, îmi pare că aud 
Moldova plingind după gloria sa cea veche, 
zice el în „O primblare în „munţi“ 2). Gindiţi- va 
la impresia produsă de doină asupra lui O. Carp, 
sau Coşbuc. Pentru aceștia, doina e cintecul 
unei clase sociale, a plugarului,—pentru Alec- 
sandri ea este cintecul Rominului, al patriei, căci 
pentru “cl, încă odată, țărănimea nu eo clasă so- 

1) Prosă, p. 153. ete. 
2) „pp. 240,
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cială cu nevoi materiale de îmbunătăţit, ci este 
reprezentanta şi păstrătoarea  tradiţici, rominis- 
mului : 

„Intr'o epohă ca aceasta, unde țerile noastre au a 
se lupta cu duşmani puternici, care cearcă a.întuneca. 
nu numai drepturile politice dar şi chiar naționalita- 
tea Rominilor, poezia populară va fi de mare aju- 
tor spre apărarea aceştia ; ori cît de măestre să fie 
manifesturile cabinetului de Petersburg, Romînii tot 
Romini vor rămînea şi vor dovedi că sint Romini 
prin limba lor, prin tradiţiile lor, prin obiceiurile 
lor, prin chipul lor, prin cîntecele lor şi chiar prin 
jocurile lor“*). 

E clar că patruzecioptismul lui Alecsandri e 
mai mult naţionalist, de cit democratic. 

EI primeşte cu fericire colecţia de proverbe a 
lui A. Pann.—E plin de orgoliu, cind poate do- 
vedi lui Merimee că „energia sălbatică“ cuprinsă 
în vorbele: „arde-mă pe cărbuni, dar eu voiu 
muri fără a-ţi spune numele iubitului“ nu ea 
lui Pușkin, cum credea scriitorul irancez, ci e 
dintr'un cîntec popular rominesc 2). 

Acest boer franțuzit a iubit mult productele 
spiritilui şi imaginaţici populare. Țăranul, în 
scrierile sale, formează orizontul albastru, pe 
care se profilează tipurile groteşti ale clasei de. 
sus. Nu e vorbă, și albastrul orizontului și gro- 
tescul tipurilor sint exagerate— și de cele mai 
multe ori fără artă, ori, mai bine, fără destulă artă. 

  

1) Prosă. p. 183. 
2) Prosă, p. 610. 10
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E interesant cum zugrăvește Alecsandri coli- 

ziunea între „civilizaţia“ claselor de sus, pro- 

venită din amestecul de civilizaţii și culturi, și 

între viaţa şi spiritul poporului de la ţară. 

“Țăranul romiîn nu pricepea mai nimic din ceea 

ce alcătuiau și învirteau cei de sus, în vechiul 
regim. Acum nu pricepe chiar de loc. Conlu- 

ziunea ce rezultă, ne-o zugrăvește Alecsandri în 

piesele sale, și el, care a luptat atit de mult im- 

potriva stricătorilor de limbă, atribue această 

coniuziune aproape tot atita reformelor liuguis- 

tice, cit şi celor politico-sociale, — de aceea 

am spus, chiar de la inceput, că critica lui so- 

ciulă, chiar cind e justă, e superficială. 

Dacă Alecsandri n'ar fi dat o aşa de mare 
importanță, pentru explicarea coniuziunii în viaţa 

de la țară, stricătorilor de limbă; dacă ar fi ac- 

centuat suficient adevărata cauză : reformele po- 

litico-sociale, el ne-ar fi dat pagini și mai inte- 

resante asupra acestei coniuziuni. Ne-ar fi datpa- 

gini şi mai interesante de critică socială, căci 
aici,—atingerea retormelor de sus cu viaţa de la 

țară, — este punctul esențial al oricării critici 
sociale. 

Citeva exemple din „Rusaliile: : 

„Suzana.—Parc'o mai vinit o hirtie şi azi dimineaţă ? 
Toader (bărbatul său, vornicul satului).—O vinit, da. 

Ci-că să ne-apucăm de durat o casă comunală.—D-nu 
Găluşcă (Galuscus) ne-o vorbit un ceas întreg de cos- 
tituţi... una, de covenţi... una, fac două; de Patrie, 
de amoare...
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Suzana.—Ce moare, bărbate ? 
Toader.—Poate că moare de curechiu, fiind-că s'a- 

proprie postu. - 
Suzana.—Bine, dar cs are a face? 
Toader.—El o fi ştiind, că ne-o mai spus să fim de 

azi înainte cetăţeni. 
Suzana.—Cum cetăţeni ? să vă 'nchidă la cetate ? 
Toader.-—Dracu să-i discurce (scapă jos condicele ce 

ține subsuoară). 
Suzana.—Da aceste ce sînt, Toadire ? 
Toader.—Condici de însemnat toţi trecătorii prin 

sat ; tabloane de giîşte, răţe, pui de găină, ouă, toate! 
Ci că-s potrocale de receseminţă“. 

Comic eftin, nenatural. dar din care se vede 

ciocnirea dintre „civilizaţie“ și viața rominească 
de sat,—și din care se vede şi greşala, de con- 

cepţie, de a pune această ciocnire nu pe sama 

faptului, cît mai ales pe sama limbii. 

Cind Veveriţă, iruntaș, răspunde lui Răzvră- 

tescu subpreiectul, care spune țăranilor să clă- 
«dească un arest comunal: 

„—Temniţă la noi ?... dar nu -sîntem scăpaţi din 
-Ocnă !« 

Alecsandri face critică socială, bazindu-se pe o 

neînțelegere de fapte, dar cind lui Veveriţă care 

nu se dumereşte ce e „comuna“ de care Vor- 

bește Răzvrătescu, îi răspunde Gheorghe : 

„—-Adică cum.una cum alta; tot ca una fata mea“, 

atunci Alecsandri îace iarăși crifică socială, ba- 

zindu-se pe neințelegerea limbii. |
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Şi, mai departe, cind Gheorghe zice: 

„— Vasile, măi frate, d'apoi ci că-i pentru binele 
nostru...& 

iar Veveriţă răspunde : 

„—Se poate, cumătri; însă vina noastră-i dacă nu-i 
pricepem ? Ei ne grăesc într'o limbă străină, parcă 
noi am îi pricopsiți ca dinşii...“— 

c clar că Alecsandri pune mai ales pe soco- 

teala limbii ceia ce ar fi trebuit să pună pe 
socoteala ciocnirii formelor nouă cu obiceiurile 
vii ale pămîntului. 

% 

Dar toate direcţiile, în care s'a manifestat, și 

toate contradicţiile chiar, pe care le-am relevat, 

patruzecioptismul ca şi junimismul său, țără- 

nismul său patriarhalist, cîntarea trecutului ca şi 

reformismul său, critica sistemelor linguistice 

și a literaturii ca și activitatea sa politică,—toate 

se reduc, la urma urmei, și se conciliază înti'o 

singură tendinţă. dominantă:  zafionalismul, şi 

naționalismul așa cum poate să apară într'un su- 

flet conservator şi artist, mai mult impresionabil 

decit cugetător și logic!). i 

NO i 

1) Aici. voind numai să fixez locul lui Alecsandri: 
în critica moldovenească, mam vorbit de marea însem- 
nătate a operei sale poctice pentru literatura romi-- 
vească şi peniru formarea limbii literare romineşti. 

 



IN 

Evoluţia spiritului critic.— Critica socială 
extremă: Eminescu. 

  

Pe la sfirșitul deceniului al optulea al vea- 
<ului trecut, statul romin modern e constituit: 
Unirea definitivă a principatelor e un iapt înde- 
plinit şi Principatele-Unite au luat fizionomia unui 
stat „european“ !) | 

Vremea prevederilor şi a aşteplărilor, — deci a 
examinării elementelor civilizației străine pentru 
a valida ceea ce e bun și a invalida ceea ce e 
rău, a trecut.—Acuma s'u experimentat deja și 
nu mai rămine decit a constata rezultatele ex- 
perienţei, a face bilanțul binelui și al răului, iz- 
vorit din întroducerea formelor de viaţă apusene. 

Critica, deci, ia un nou aspect. Ea nu mai 
are de examinat spre a alege, ci de constatat 
rezultate.— Și, dacă problemele linguistice şi ]i- 
terare, atit de importante pentru vechea critică, - 
tot mai sint la ordinea zilei, ele nu se mai pun 
cu atita putere, căci bunul simţ aproape a în- 
vins.—La ordinea zilei, acuma, se pune tot mai 

  

1) Vezi asupra acestei chestii mai sus, p. 58,
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mult problema socială, — şi, firește, din punctul de 

vedere al claselor care, avind să sufere de pe 

urma nouăi stări de lucruri, au avut motivul să 

critice această nouă stare. 

Această nouă îază a criticii,—faza a treia, 

deci,—care începe pe la slirșitul criticii Junimii, 

e reprezentată, la început, de Eminescu care, 

avind în concepțiile sale linguistice și literare 

multe puncte de contact cu Junimea, şi în cele 

polilice cîteva,—se alipește de această grupare, 

păstrind însă o atitudine independentă și în mare 

parte deosebită de a Junimii, ba uneori chiar 
contrară. 

Această a treia fază a criticii este, şi ea, un 

produs al culturii moldovenești, — și Eminescu, 

caşi criticii anteriori, un A. Russo sau un 

Alecsandri, își dă samă de rolul cultural al Mlol- 

dovei, de rolul ei de învățătoare a Rominilor de 

pretutindeni : 

„Moldova joacă în dezvoltarea modernă a Romîni- 
lor un rol însemnat. Aici, în mare depărtare de şar- 
latanismul intelectual, de suficiența şi corupţia centru- 
lui politic al ţării, s'a făcut binefăcătoarea reăcţiune 
în contra ignoranţii şi spiritului de neadevăral „acade- 
micianilor“*) 

„Eminescu e atit de încredințat de incapacita- 
tea culturală a Munteniei, încit, cînd e nevoit să 

„.. 1) Curierul de Iaşi, 1817 (în M. Eminescu, Scrieri 
Politice şi Literure, editate de lon Scurtu, „Minerva“, 
p. 362). 
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constate un fapt cultural pozitiv în Bucureşti, 
sc miră: 

„C'o adevărată părere de bine am văzut însă pro- 
nunţindu-se, spre marea noastră mirare tocmai în Bu- 
cureşti, o mişcare pedagugică sănătoasă...!). 

EL se simte, însfirșit, atit de moldovan, în cît, 
în vremea războiului, e foarte susceptibil cînd e 
vorba de gloria ce se cuvine soldaţilor din Mol- 
dova. In articolul „Moldoveni şi Munteni“, pole- 

mizînd cu un ziar din Bucureşti, zice: 

„Ziarele bucureştene, atit liberale cît şi conserva= 
toare [subliniat de Em.] fără deosebire, ignorează acest 
adevăr şi pare car lua mai bine foc în gură, decit 
să spue anume că Moldovenii se poartă escelent pe 
cîmpul de războiu“ ?), - 

In privința limbii, Eminescu na vorbit mult. 
Aceasta din două pricini. Mai întăiu, pentrucă 
nu se simțea competent, sau mai bine specia- 
list. O declară singur : 

„Nefiind filolog de competinţă, declar eu însumi că 
opiniunile meie sint cu totul personale, şi nu merită de a 
turbura lucrările filologilor noştri” 3) 

In adevăr, acuma, — generaţia lui Eminescu,— 

oamenii încep să se specializeze. În epoca an- 

terioară, numită, din acest punct de vedere nu- 

mai, cu drept cuvint, eroică,—în epoca lui Alec- 

1) C. d. 1. 1876. ($. P. şi LL. p.:231). 
2) C d. 1. î557 (5. P. 1. p. 338). 
3) Albina, Pesta 1810 (5. P. gi i. p. 1).
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sandri,—pe atunci cind era de făcut totul, şi 
cînd cei ce puteau face ceva erau foarte puţini, — 
pe atunci cra vremea (Şi nevoia) spiritelor uni- 
versale : Alecsandri face politică, scoate reviste, 
culege literatura populară, e director de teatru, 
scrie în toate genurile literare, în versuri ȘI în 
proză, face filologie, etc. etc. lar la capătul evo- 
luţiei, cită am  făcut'o pănă acuma, găsim pe un 
Sadoveanu sau Brătescu-Voineşti, care, ca să vor- 
bim numai de literatură, scriu întrun singur gen. 
(Şi dacă Sadoveanu scrie un ziar pentru. popor, 
apoi aceasta, cum o poate pricepe oricine, se explică 
prin aceia că și azi încă se mai cere oamenilor de 
elită o activitate străină de meseria lor, în îolo- 
șul propășirii poporului. În Ardeal, unde condiţiile 
de azi samănă şi mai mult cu cele dela noi de 
acum 40 de ani, un Goga e nevoit să se con- 
sacreze mai mult, poate, activităţii culturale de- 
cit literaturii.) — Eminescu ce printre cei dintăiu 
care, dindu-și samă de seriozitatea lucrurilor, 
știe să se mărginească, să se specializeze, con- 
ştient de greutatea de a fi desăvirşit măcar într'o 
specialitate, chiar cind îţi consacrezi ei toate pu- 
terile sufleteşti... Eminescu a fost numai poet, căci 
proza sa este puţină şi e poezie în proză... Afâră 
de aceasta, a msi lost şi un cefăfeau, care și-a 
spus părerile sale,-—și alita tot... Că uneori s'a 
amestecat, incidental, și în alte ramuri, precum 
în filologie, —aceasta dovedeşte că el a trăit la 
slirșitul epocei oamenilor „universalii...
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lar o altă pricină, pentru care n'a vorbit mult 
în privința limbii, este aceia arătată de mai 
multe ori pănă aici, și anume faptul că pe la 
1880 încetase primejdia stricării limbii. Dela acea 
dată încetează lupta, în âceastă privință, și a 
d-lui Maiorescu şi a lui Alcesandri. Eminescu -e 
conștient de acest fapt şi, constatindu-l, mai re- 
cunoaște încă odată rolul Moldovei în lupta 
pentru ferirea limbii de atentatele novatorilor : 

„Lupta Moldovei contra numiţilor munteni nu este 
îndreptată în contra elementelor istorice ale Țării- 
roiniîneşti, ci în contra celor neistorice. Eo luptă 
comună, la care tot neamul rominesc ia parte ins- 
tinctiv, cucerind bucată cu bucată bunurile lui naţio- 
nale. Azi e limba pe care aceste stirpituri o pre- 
făcuseră într'o păsărească neinfeleasă, miîni va îi 
poate organizarea socială... * 1). 

Acum că cei care pretăcuseră limba „într'o 
păsărească neințeleasă“ n'au fost tocmai -elc- 
mente neistorice“, e altă vorbă. Sc va vedea mai 
jos ce însemnează în limba lui Eminescu aceste 
„elemente neistorice“. Dealtmintrelea, acela care 
a contribuit mai mult în Muntenia la prelacerea 
limbii „într'o păsărească neinţeleasă“, a fost, 
cum se știe și cum o spune aiurea şi însuşi 
Eminescu, Eliade Rădulescu?2), care n'a făcut IN 
parte din „elementele neistorice“. 

  

1) Timpul (in Culegere de aslicole d'ale lui M. 
Eminescu, apărute în „Timpul“ în anul 1830—1291, edi- 
tate de Gr. Păncescu, p. 9). 

2) C. d. 1, 181. $.P, şi L. p. 301).
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Cu toată „necompetența“ sa, Eminescu, cun: 

am spus, atinge, de citeva ori, şi problemele 

Jinguistice.—Ba are chiar şi citeva încercări de 

ionetică: studii asupra pronunției dialectale '). 

În privința limbii, observăm două faze în 
cugetarea lui Eminescu. 

Eminescu dinnainte de 1874, cind se afla în 

străinătate şi în legături strinse cu Romiînii „din 

Ardeal şi din Bucovina, cînd încă nu căzuse cu 

totul sub înflhența Junimii, este un alt om decit 

Eminescu de după 1874, cind devine membru 

al Junimii. (Şi vom vedea că, din alt punct de 

vedere, politic, Eminescu, pe lingă aceste două 

faze, mai trece şi prin o a treia, aceia cinde 

ziarist la Timpul în București). În această primă. 
fază, de dinnainte de 1874, Eminescu, deși nu 

este etimologist ori analogist, nu simte aversi- 

une împotriva reprezentanților acestor sisteme, 

ba încă e plin de pricepere pentru rolul binefă- 

cător al acestor oameni,—după cum, şi din 

punct de vedere al idealului social, deşi nu e 

un „patruzecioptist“, face totuşi concesii ideilor 

: innaintate*, în orice caz are o atitudine binc- 

| voitoare iață cu ele şi, cum se știe, admiră, în 

Epigonii, pe aceia care au putut să viseze re- 

generarea ţării.--- S'ar dovedi, deci, şi pe altă 

cale, că „iondul prim“ al lui Eminescu a fost 

optimist, cum susține d. Gherea. 

  

i 
| 
| 
| 
i 

1) Manuseris de prin 1870 ($. P. si L. p. 409).
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Dacă este împotriva purificării „absolufe* a 

limbii de elemente străine, Eminescu admite, și 

chiar propune, o purificare moderată: 

„Celor care vor o purificare absolută a limbii, li 
vom răspunde că acele vorbe, pe care vor ei să le 
alunge, sînt aşa de concrete, aşa de încrustate in ţe-: 
sătura limbii, încît trebue să rupi țesătura toată ca să 
le scoţi... 

„Celor care nu vor acea curăţire de fe! [care vor, 
ca A. Russo, ca „limba asta turcită, grecită...“ să ră-- 
mie aşa], li vom răspunde că ei singuri sînt necon-: 
sequenţi, căci ei au lepădat o mulţime de vorbe grece: 
şi ruse, pe care le întrebuințau încă părinţii lor,—-şi 
multe din vorbele pe care le scriu d-nii Florentin,. 
Negruzzi ş. a.... s'or duce calea celor duse...“ 1). 

Dar el pricepe şi explică cu simpatie geneza. 

tuturor sistemelor extreme : 

„Mi se va spune, poate, că părerea lui Pumnul. 
nu e bună. Dacă nu e bună, aceea însă stă, că. 
cronistice e dreaptă şi scuzată. După estremui latini- 
tăţii, a etimologismului absolut, inaugurat de bătrinul. 
Petru Maior, care scria construcțiuni latine în romi-- 
neşte (extrem, ce pentru deşteptarea noastră din apa- 
tia lungă față cu latinismul, era neapărat trebuin- 
ciosj, după ridicarea la potenţă a aceluiaşi extrem de 
cătră următori, trebuia neapărat să vină contra lui 
extremul fonetismului absolut, a iubirii nemărgenite a 
limbii romîneşti şi escluzivitate faţă cu limba latină şi 
Surori. Aceste extreme au fost condiționate de însăşi 
natura lucrului—nu poţi detige mijlocul unei linii, 
pănă ce nu vei fi aflat punctele ei cele extreme“.2) 

1) Ms. de prin 1870 (S.F. şi. p. 13). 
2) Alvina,, Pesta, 1810 (S. P. şi L. p. 68).
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Eminescu, mai departe, apără -pe istoricii arde- 

ieni impotriva d-lui Maiorescu cu argumente de- 

cil care nici acuma nu se pot găsi mai bune. 

Se ştie că d. Maiorescu a vorbit întotdeauna cu 

„dispreț despre. istoricii ardeleni, mai iîntăiu pen- 

4rucă îalșificau adevărul istoric, şi al doilea pen- 

trucă aceia au fost niște simpli cronslogiști. Emi- 

nescu răspunde: 

„Acei oameni, acei istorici, care au început istoria 
moastră cu o minciună, după cum zice d. Maiorescu,-— 
de au scris iendenţios şi neadevărat, scuza cea mare 
HU 0 găseşti tocmai în tendința şi neadevărul lor ? 
Trebue cineva să fie mai mult de cit clasic, pentru 
«a pretinde dela cel persecutat... să fie în toate drept... 
Şincai-—-chiar dacă n'ar fi atit de mare, cum pretindem 
„noi că este, totuşi el a îost la înălţimea misiunii sale,— 
la o înnălţare cronistice absolută ; pentrucă dacă cri- 
dicul ce-l califică de mincinos, ar fi avut bunăvo- 
dînța de a cerceta istoria istoriei, atunci ar fi putut 
băga de samă, că procesul întru scrierea istoriei la 
-orice naţiune, se începe mai întâiu şi constă din cro- 
AHografie...* *) 

Aceiaşi atitudine o are Eminescu şi îață cu 

xedactorii ziarelor din Ardeal, care-şi impestrițau 

limba cu germanisme şi pe care d. Maiorescu îi 

învinuia că conrup naționalitatea rominească : 

„Criticul [Petrino] ....rumegă—o copie cam intidelă 
a d-lui Maiorescu—ceia ce a zis acesta în Convorbirile 
diterare despre limba romînă în ziarele din Austria. 
Eu din partea mea, sînf mai puțin lugubru de cit d. 

1) Loc. cit. p. 12—13.
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critic, şi deşi ţin la desfiinţarea acelor greşeli, totuşi 
nu văd în existenţa lor desnafionalizarea noastră şi: 
corumperea poporului romiîn (subliniat de Eminescu]“?). 

Şi, cu această ocazie, Eminescu se ridică, în. 
principiu, împotriva atitudinii luată de junimiști 
față cu fenomenele culturale ale Rominilor. Iată 
cum se exprimă el la inceputul articolului din care: 
am citat mai sus: 

„După faimoasele critice, în sine bine scrise, ale: 
d-lui Maiorescu, trebuia neapărat să iasă la lumină o 
şcoală a sa de partizani, care, minus spiritul de o. 
fineţă ieminină şi minus stilul bun şi limpede al 
d-sale, să aibă şi ea aceleași defecte, ce le are pă-. 
rintele, aceeaşi ridicare la nivelul secolului al 19-lea,. 
acelaşi aer de civilizațiune şi greutate, care din 
nenorocire sînt numai o mască, ce ascunde adeseori: 
numai foarte rău tendința cea adevărată şi ambiți-. 
unea personală“ 2). 

Această atitudine a lui Eminescu, se explică. 
Și prin inteligența sa, dar ea se explică mai cu 
samă prin faptul că Eminescu, care învățase în 
Bucovina și în Ardeal, care cutrecrase toate ți- 
nuturile locuite de Romini şi care se bucurase de: 
bucuriile lor și suferise de suferințele lor, —acum, 
cind scrie, trăeşte în Viena, între tinerii studenți 
Ardeleni şi Bucovineni, încălzindu-se de luptele: 
lor și îmbrățișindu-le, pănă la. un punct, aspira-... 
țiile, în orice caz pricepindu-le. Această apropiere 
de Ardeleni şi de Bucovineni, de ardelenism şi 

1) Zac. cit. p. T0—71, 
2) Loc. cit. p. 63.
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de bucovinism, a avut și un alt rezultat: limba 

sa este plină de expresii întrebuințate numai 

peste munți, ca, de pildă: „areilecta“ (==a răs- 

punde), „a murit înnainte de atiţia ani“, „vom ubs- 

trage dela unele deprinderi“, „în Ungaria veră". 

„nu ni se pare consult“, „dătorie“, etc., expresii 

de care nu s'a dezbărat cu totul, în proză, nici 

mai tirziu, de pildă cînd scria la Zimpul. 

„Ardelenismul“ acesta, Eminescu nu-l va pierde 

cu totul nici în faza a doua, nici atunci cînd va 

iace parte din Junimea, din școala care şi-a 

bătut joc cu cea din urmă cruzime de ardele- 

nism. Vorbind de o piesă localizată (Revizorul 

lui Gogol), în care localizătorul, d. P. Grădiş- 

teanu, pune în gura unui tip graiul ardelean şar- 

jal, ridiculizat, Eminescu protestează, zicind că : 

„a face ridicolă o pronunție în lăuntrul unui ş'ace- 

luiaşi popor, este procedura unui om care caută efect 

-cu orice preţ“ ”). 

Dar această „procedură a unui om care caută 

efect cu orice preţ“ este procedura lui Alecsandri 

din atitea comedii! Este procedura lui Caragiale 

din atitea schițe! Este una din „procedurile“ 

prin care Junimea se destăta! In Amintirile sale, 

1. Panu ne istorisește ce electe comice scotea 

V.. Pogor din această „procedură“... 

În această a doua fază însă, cind Eminescu e 

1) C.d.1. 1876 (5. P. şi L. p. 345).
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sub influența Junimii, atitudinea sa, în privinţa 

sistemelor linguistice, dacă nu e despreţuitoare 

ori pătimaş adversară, e totuși deosebită de ati- 

tudinea din faza întăia. 

În faza întăia, cum am văzut, Eminescu ia 
«condeiul numai ca să apere „sistemele: ; acuma 

îl ia,—foarte rar, nu-i vorbă, — numai pentruca 

să le atace. 

Vorbind de etimologiştii ardeleni, Eminescu 

zice că ei, urmărind „aşa numita puritate a lim- 

bii“, „„au crezut de cuviință a prăda lexiconul 

latinesc și acele ale limbilor romanice... Vedeţi 

că Eminescu a schimbat tonul... Iar la argumen- 

tul că latiniştii au făcut aceasta pentru a dovedi 

latinitatea limbii, argument la care Eminescu 

cel din faza întăia era senzibil, acuma răspunde că: 

„Dar peste tot Rominii au dat prea muit pe părerea 
străinilor, pe cînd această părere ar fi trebuit să ne 
fie cumplit de indiferentă şi atunci poate mergeam 
mai bine“ 1). , 

Aiurea se ridică impotriva „plăsmuirii meşte- 
Șugite“ a limbii și cugetării „de cătră o anume 
academie“, parcă „poporul în două mii de ani 
n'a avut nici limbă nici cugetare... 2). 

Dar acela împotriva căruia. Eminescu este mai 
categoric e Eliade Rădulescu : 

1) Conv. lib. 1871—1818 (S$ P. şi [.p. 310): 
2) C. d. 1. 181i (S.P. şi L. p. 308),
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„Ruina frumoasei limbi vechi, care se scria încă cu 
toată vigoarea în veacul trecut, o datorim în mare 
parte înriuririi stricăcioase a lui Eliade“ )). 

Am văzut mai sus că, mai tirziu, în focul 

luptei sale împotriva păturii grecești suprapuse, 

„ruina frumoasei limbi vechi“ Eminescu o pune 

în spinarea acelei pături suprapusc... 

Dar preocuparea-lui Eminescu în privinţa lim- 

bii n'are mare însemnătate și e cu totul inciden- 

tală în cariera sa de scriitor. Încă odată: tre- 

cuse vremea primejdiei şi Eminescu nu era omul 

care să slarme uşi deschise... 
Înnainte de a sfirși cu această chestie, ni se 

pare interesant a releva o idee pe care Eminescu 

a spus'o în treacăt, dar care este foarte adincă 

şi câre-l deosebeşte de junimiști. Este popora- 

nizarea limbii ştiinţifice de cătră intelectualii sa- 
telor: | 

„Invăţător şi preot coboară cultura în jos și traduc 

limba cosmopolită, nesemnificativă şi abstractă a ştiin- 

ţii, care e domeniul lumii întregi, în formele vii, mlă- 

-dioase şi incîntătoare prin originalitate, a puporului“ *), 

Dar acest lucru nu s'a întimplat şi pricinile 

sînt multe: Şi faptul că cultura na străbătut, 

cum ar fi îost de dorit, la țară, şi firea limbii 

romineşti care, ca orice limbă romanică, este re- 

îractară la creaţiuni, de cuvinte, voite,—nu poate 

DC. a. 1, 1811 (5. P. şi L.p. 301). 
2) C. d. 1, 87 (5. P. şi L. p. 307). 
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„da muguri“, ca să întrebuințăm o expresie chiar 

a lui Eminescu. Germanii, Rușii, Ungurii au 7a- 

Honalizat mult limba științifică, noi n'o putem 

face. — Oricum, dorința aceasta a lui Eminescu 

dă o notă caracteristică concepției lui şi ne do- 

vedește, şi ea, ceia ce vom constata mai jos: 

că Eminescu a fost reprezentantul claselor de 

jos, vechi, rominești, | 

Sâ mai adăugăm ăici şi faptul că,—caşi Asaki, 
cași C. Negruzzi, care vorbeau de „conserva- 

tivi“, „juste-milieu“ și „radicali“ în limbă,—și 

Eminescu şi-a dat samă de legătura dintre ten- 

dinţile politice și sistemele linguistice : EI cons- 

tată că acei care au iost „unioniști“ în politică, 

au fost „unionişti“ şin limbă, adică partizani ai 

unei limbi literare făcută pe baza ambelor dia- 

lecte!!. Cu această ocazie, Eminescu citează Ro- 

mânia literară, —încă o dovadă că, și după dis- 

pariţia ei, ea “era cunoscută. (Numai d. Maio- 

rescu să n'o fi cunoscut ?) 2. ” 

Despre literatură,—lucru curios,—a vorbit pu- 

țin cel mai mare poet al nostru. Nu:i vorbă, 

nici primejdia înstrăinării literaturii nu mai era așa 

de mare pe vremea lui Eminescu, dar totuşi ea era 

destul de mare ca să inspire încă grijă, în orice - 

caz era mult mai mare decit primejdia stricării 

limbii. 

1) Ms. de prin 1870 (8. P. şi L.p. 413). 
2) Vezi discuţia mai sus, p. 65. 

îi
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Şi Eminescu poate nici n'ar fi vorbit de lite- 

.ratură, dacă mar fi fost oarecum silit, în calitatea 

sa de redactor al părții neoficiale a Carierulai 

de Iaşi, să-şi spună cuvintul asupra activității 

Teatrului Naţional din lași. cu care. ocazie el dă 

dovadă de o mare pricepere și cultură esie- 

tică, căci paginile sale asupra genurilor dra- 

matice nu sînt deloc mai prejos decit paginile 

cele mai bune din d-nii Gherea și Maiorescu. 

„Dar discuţia acestor lucruri nu intră în cadrul 

“studiului nostru. 

Şi'n privinţa literaturii observăm două faze în 

„ideile lui: Eminescu: Înnainte de a veni în laşi, 

“Eminescu a mai avut ocazia să vorbească de 

“teatru, ca colaborator al unor gazete din Ardeal, 

-unde se agita ideia unui teatru rominesc arde- 

-lean. Şi ideile literare ale lui Eminescu din 

această epocă se deosebesc de cele din epoca 

următoare. Dacă nu poate, de pildă, gusta piesele 

lui Bolintineahu, .el gustă pe ale lui V. A.. 

Ureche ! 1). Prin urmare el nu judecă încă lite- 

„ratura rominească, ca junimiștii, „dela nivelul 

„secolului al 19-lea“, cum am văzut că se exprimă 

însuşi el despre atitudinea desprețuitoare a d-lui 

Maiorescu... 
În această vreme, Eminescu, — reacţionarul de 

mai tirziu,— recomandă cu entuziasm pe Victor 

1) Familia, Pesta, 1870 ($. P. şi L. p. 51).
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Hugo, pe acel „adorator al poporului şi al li- 
-bertăţii“ : 

„Pe acel bard al libertăţii îl recomandăm cu multă 
“seriozitate junimii, ce va vrea să se încerce în drame 
naţionale-romîne“ î, 

O altă idee esenţială a lui Eminescu din această 
epocă e preocuparea, —anti-junimistă, — de valoarea 
etică a operei de artă: | 

„Voim ca piesele, de nu vor avea valoare estetică 
mare, cea etică însă să fie absolută... nu numai să 
placă, ci să şi folosească, ba înnainte de toate să 
folosească“, 

Şi, din această cauză, se declară împotriva imi- 
tării autorilor de limbi oculte : 

„Ca un post-scriptum voiu adauge un consiliu esen- 
-țial, acela adică de a nu imita autori de limbi oculte, 
are n'au făcut calea în jurul iumii, d. e. ruşi, maghiari, 
Sîrbi—din cauza simplă cum că aceştia au în adevăr 
cite ceva original care place, însă elementul etic din 
“ei e infectat“ 2, 

Eminescu, cum se vede, în faza întăia e, caşi 

in privinţa limbii, comprehensiv, conştient de ne-._ 
voile momentului, el îşi apără ... 

sărăcia şi nevoile. şi neamul i 

Și, încă odată, nu. priveşte lucrurile dela „ni: 
xelul secolului al 19-lea“... : ae 

În faza a doua, junimistă, nu că dezvâltă în 

1) Loc. cit. p. 6l. 
2) Loc..cit p. 62, 63,
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cronicile teatrale, ce scrie, cine ştie ce idei con- 

trare celor din faza întăia, dar nu mai găsim ni- 

mic din acele idei şi simţim bine că, dacă poate 

tot ar îace caz de condiţia etică a operei de artă, 

în orice caz nu ar mai recomanda pe Hugo, 

penlrucă este cîntărețul libertății. 

Acuma şi Eminescu priveşte lucrurile „dela 

nivelul secolului al 19-lea“. Relativ la teatru, el 

declară că publicul e şi mai prost decit prostu! 

teatru din laşi! şi, generalizind, scrie : 

„La noi în ţară succesul mediocrităţii e foarte uşor 

şi lupta tuturor elementelor mai bune peste măsura 

grea“ îi, 

În această fază, Eminescu se ridică cu putere 

împotriva teatrului îrancez modern. Eminescu este 

dintre aceia care, orideciteori pot găsi motivul, 

ocazia sau chiar pretextul de a arunca o săgeată 

împotriva culturii franceze, o aruncă cu bucu- 

mie. La noi, anti-iranțuzismul, cu cit este mai 

pasionat, cu atita este o. dovadă mai mult de 

reacţionarism. „Noutăţile“ ne-au venit din Franţa, 

şi mai cu samă „noutăţile“ în ordinea politico- 

socială, şi orice reacţionar, odată cu Franţa re- 

voluționară, a urit şi Franţa literară, —şi cu drept 

cuvint, căci, conştient sau inconştient, toţi şi-au 

dat samă, ori au simţit, că în literatura acestui 

popor, mai ales în perioadele lui de viață intensă, 

9) C.a. 1. 1816 (8. P. şi L. p. 3%). 
3) C. d. 1. 1877 (S. P. şi L. p. 334).



SPIRITUL CRITIC 1N CULTURA ROMÎNEASCA 165 
  

circulă spiritul lui critic ireverenţios şi frondeur, 
cum se zice,--atentator la toate formulele tradiţio- 
nale și sacro-sancte, ne respectuos îață cu „îa- 
milia“, „religia“ şi „proprietatea“... ?). 

Și îaţă cu lipsa de cultură şi de gust în lu- 
crurile literare, în ce işi pune Eminescu spe- 
ranța ? Natural că el, ca toţi criticii dinnaintea 
lui,—cași'n privința limbii, cași'n privința politi- 
cii.—iîși pune toată Speranța în Moldova, care 
„joacă în  desvoltarea Rominilor un rol în- 
semnat . 

Așa dar, în privința limbii şi a iveraturi 
Eminescu face parte din curentul critic moldove- 
nesc, dind _criticismului o nuanță mai pronunţată 
de eciectism : dreptul tuturor dialectelor ; şi ad- 
miţind, cel puţin în faza întăia, şi oarecare în- 
riurire a sistemelor linguistice novatoare. 

Ed 

Dar dacă pe la 1880 problema linguistică şi 
literară nu mai este atit de însemnată, primejdia 
înstrăinării fiind în mare parte înlăturată, —pro- 
blema socială se pune cu o mare putere. 

Formele  politico-sociale europene, introduse 
în țară, îşi dăduseră roadele.—Înnainte de a fi 
introduse acele forme, toate clasele sociale îşi : 
puseseră mari speranțe întrinsele. Chiar boe- 

1) Pentru Eminescu, revolutia franceză e datorită „instinctelor celtice“, jar mişcările revoluţionare din: Rusia „instinetelur tartare“! (Culegere etc. 98, 99).
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rimea mai inteligentă, nevăzind mare primej- 

die în ele, le imbrăţișase. lar ţăranii, dacă ar 

îi ştiut de reformele ce se pregătesc, ar îi fost 

mulțumiți şi ei. Se părea' că acele schimbări 

vor aduce îericirea generală, buna stare a tu- 

turor claselor, armonia socială. 

Dar lucrurile au îost altiel : realitatea a desmin- 

țit aşteptările. 

Acea parte a boerimii, care a ştiut să se adap- 

teze la noua stare de lucruri, e drept, na suferit 

nimica. Cel mult dacă libertăţile și mai cu samă 

accesul mulțimii la trebile statului, acordate de 

constituţie, au putut so nemulţumească, nu atit pen- 

tru prezent, ci ca o ameninţare în viitor, cînd 

acele libertăţi şi acel acces sar îi putut realiza 

în dauna păturilor de sus.—De aici s'a născut, în 

această clasă, un curent împotriva „relelor“ 20- 

lilice, rezultate din noua stare de lucruri.— Să 

se observe bine: un curent împotriva relelor 

politice şi nu economice !— Teoretizarea cea mai 

conştientă a acestui curent s'a numit juintisnt. — 

La acest curent s'au alipit cițiva mandarini ai 

păturii intelectuale, cițiva aristocrați ai protesi- 

unilor liberale, dintre puţinii care, cel mai în-- 

semnat, a fost d. Maiorescu. 

Dacă d. Carp a fost reprezentantul boerimii 

conservatoare, d. Maiorescu, al doilea coriteu al 

Junimii, a fost reprezentantul mandarinatului in- 

telectual. E



» 
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lar cînd aceștia n'au vorbit în numele intere- 
selor claselor de sus, au vorbit în numele „Sta- 
tului“,—şi nu în numele mizeriei claselor de jos. 

Clasa cea, nouă, hburghezimea comercială și 
iinanciară și arhi-intima burghezime industrială, 
cași profesiunile liberale născute din noua or- 
gânizare a ţării,—aceste clase nouă, care-şi da- 
toreau existența nouăi stări de lucruri şi a căror 
condiţie de existență și înflorire era această nouă 
stare de lucruri,—au fost mulțumite, n'au criti- 
cat nimica, nici rezultatele politice, nici pe cele 
economice ale întroducerii formelor europene... 

Clasele insă care au suferit pe urma acestei 
nouă stări de lucruri, care au suferit ecorori- 
ceşte, căzind în mizerie, şi fără ca organizarea 
politică, care le-ar îi iost favorabilă, să le aducă 
vre-un folos, căci nu știau să se folosească 
de ea,—au fost: fărănimea cu răzeşii şi sue- 
seriaşii... Țărănimea, ne putindu-se desființa, a 
căzut într'o mizerie din ce în ce mai mare; 
răzeșii au fost ruinați și în parte desființaţi ; me- 
seriașii au fost în mare parte distruși... 

Pe'la 1880 procesul de sărăcire_a țărănimii, 
datorit acelor împrejurări care au izvorit din co- 
merțul de cereale, cași procesul de ruinare a ră- 
zeşilor, cași procesul distrugerii meseriașilor, da- 
torit importului de fabricate străine „—este destul 
de innaintat, ca unii oameni, îndurerați de acest 
lucru, să dea alarma.
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Şi acei care dau alarma fac parte dintre înte- 

Iectualii acelei vremi, oameni care, fie din pri- 

cina altruismului, fie din pricină că înșiși, prin 

naştere, făceau parte din clasele de jos, a căror 

durere, deci, o puteau simţi în mod mai egoist, 

fie din pricina poziţiei de inferioritate, în care. 

clasa intelectualilor începe să fie pusă acuma, 

fie din pricina, mai intelectuală, a înnaltelor in- 

terese de conservare a statului, amenințat prin 

ruina temeliei sale,—iîși însuşesc nevoile acelor 

clase şi îac, în mamele acelor nevoi, procesul 

formelor sociale nouă şi, deci, procesul acelei 

clase nouă, — a burghezimii, — care reprezintă 

aceste forme şi care se foloseşte de ele în ex. 

ploatarea claselor de jos. — Critica aceasta nu va 

îi, ca a junimiştilor, numai politică, ci şi, şi 

mai ales, o critică economică... Aceşti intelectuali 

nu vor critica societatea din cauza lipsei unei 

cam  metatizice corespondențe între fond şi 

formă, ci din cauza suierințelor celor mulți şi mici. 

Şi aceşti critici vor găsi un sprijin puternic în 

pătura intelectualilor, şi nu numai în altruismul 

acestei pături, ci şi în interesele ei de clasă, 

căci acum, pe la 1880, clasa aceasta crescînd din 

cauza multelor şcoli, începe concurenţa între mem- 

Drii ei şi deci depreciarea lor, ea nu mai este o 

clasă privilegiată ca mai înnainte, — „proletariatul 

intelectual“ își îace apariția... 

- Aceste interese, ale țărănimii, ale răzeşilor, ale 

meseriașilor şi ale născindului proletariat intelec- 

  

| 

P
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tual, vorbesc în critica socială a lui Eminescu. 

„Reacţionarismul“, cași „antistrăinismul“ lui Emi- 

nescu, la aceste interese se reduc! Căutind prin: 

cipiul criticii lui, desbrăcînd această critică de 

frazeologia filozofiei de stat germană, ajungem la 

concluzia, că Eminescu a făcut procesul nouăi 

organizaţii politico-sociale, în numele intereselor 

acelor clase, deși, la -o privire superficială, s'ar 

părea că Eminescu este un junimist, care duce 

la extrem critica junimistă. În realitate junimiștii 
au criticat o organizare politică, şi critica lor a 

avut ca principiu, ca punct de plecare, intere- 
sele Loerimii amenințate, în viitor, de cătră 
liberalism, pe cînd critica lui Eminescu, pe 
lingă "critica anomaliilor politice, făcută din punct 
de” vedere reacţionar (Şi într'aceasta el e juni- 
mist), a fost mai cu samă critica unei organizări 
sociale, din punct de vedere al intereselor clase- 
lor de jos, al claselor vechi, „pozitive“, cum le 
zice Eminescu (şi aici nu e junimist). 

Vom dovedi aceste lucruri. 
În privința problemelor sociale, Eminescu a tre- 

cut, cași în privința celor linguistice și literare, 
prin mai multe faze, şi anume prin trei. 

Deosebirea între aceste faze, mai ales între în- - 
tăia şi a doua, nu stă atita în ceia ce spune 
nou în faza a doua, cit în ceia ces snai Spune 
în această fază. , 

În faza întăia, deși.—fenomenalist. — concepe so-
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cietatea ca un organismh,-—concepţie pe care, în 

atară de socialiști, nau avuto decit reacționarii, 

căci liberalii au îost raţionaliști,—deşi se declară 

pentru domnia absolută 2, —totuşi, politiceşte, nu 

este partizan al conservatorilor romini, declarind 

că ambele partide sint egal de rele î și spunînd 

că „burghezia“ se dă cind cu Albii, cind cu 

Roşii. Mai mult, în această fază, care ține 

pănă la intrarea lui în Junimea, €l are afirma- 

ţii care, caşi cea de mai sus relativă la partide, 

nu se poate imagina că le-ar fi făcut în faza a 

doua şi mai ales în faza a treia. Întrun rînd 

laudă pe Dimitrie Brătianu î), pe care mai tirziu 

îl va ocări cu cruzime; altă dată declară că în 

Rusia s'ar face calăul tiranilor 4; aiurea prevede 

cu bucurie că republicu franceză (subliniez aim- 

bele cuvinte!) va bate pe Nemţi după pace; 

altă dată explică starea anormală a Austriei prin 

rămăşiţele frecatului 5, etc. Întrun loc apostro- 

fează clasele de sus că au făcut „din o parte din 

oraş tirana celorlalte cinci părți“ ca să aibă „ale- 

gători pe sprinceană“ %. (Mai tirziu va fi pentru 

menţinerea celor 4 colegii). Iar în privința influ- 

enţei străine, în general, declară că educația stră- 

1) Ms. ($. P.şi L.p.1). 
2) Ms. ($. P. şi Lp. t0). 
3) Ms. de prin 1870 ($. P. şi [., p. 2), 

4) Ms. de prin 1870 ($. P. şi L, p. 395). 
5) Romanulu, 1811. (S. P. şi TD, p. 420). 
6) Mz. de prin 1870, 8. P. şi L. p. 33). 

2 Ms. (S-P. şi L.p. 35). 
8) Pedevaţiuneu, Pesta, 1370, ($. P. şi [. p. 37). 

9) Ms. de prin 1870, (S. P. şi DL. p. 30).. 
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ină e rea. căci „implică spirit străin, cultura 
strâină insă nu n, . 

Această primă fază se caracterizează, deci, prin 
poziţia independentă a lui Eminescu iaţă cu par- 
tidele politice. pe care le acuză la un loc, pre- 
cum și prin oarecare jurcenilifate, dacă se poate 
spune astiel, a sentimentelor, prin oarecare „idea- 
lism* şi concesii făcute „revoluționarismului“ 2 
Dacă la acestea adăogăm Şi atitudinea lui Emi- 
nescu, tot din această fază, iață cu d. Maiorescu, 
despre care am vorbit mai sus, atunci ni se 
va lămuri şi mai bine fizionomia morală a lui 
Eminescu dinnainte de 1874. 

În faza a doua, care începe cu stabilirea lui 
Eminescu la laşi și întrarea sa în Junimea, şi: 
care se caracterizează mai'ales prin ideile cu- 
prinse în conierența sa, din 1876, despre „Influ-- 
ența Austriacă“, Eminescu nu mai face nici o 
concesie „revoluționarismului:. EL desvoltă acuma. 
pe larg teoria domniei absolute,singura formă 
bună de guvernămint?i. Acuma el nu maiareo. 
poziţie independentă față cu cele două partide, 
se ridică cu putere împotriva „franțuziţilor* (libe- 
ralilor + și începe, deja, să facă, incidental, teoria. 

1) Ms; de prin 1830 ($. P. şi Le p. 31) 
2) E interesantă, din acest puuct de vedere, poema sa „Mureşanu” din 1869 (vezi „Postumele* lui Eminescu), 

in care „e pătruns de curatenia idealelor, cînd nu era încă 
rănit de'ndoiala“, cum zice singur înti'o însemnare scrisă 
de el insuşi mai lirziu pe manuscrisul acestei poeme. Vezi, 
în privința aceasta şi „Viaţa romineasca“, Anul III, No. 8. 

3) Influenţa austriacă. 1876, (S. P. şi L. pp. 84— 88, 98—10V, 102), C. d. |. 1876, (S. P. şi Lip. 201) 3) C.A.1. 1876. ($. P.și Lp 02) 

? 
ţ i 
i 
ț 
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“păturii grecești suprapuse din Muntenia (liberalii), 

rasă străină ?). de „baltă“ 2), rasă căreia se dato- 
resc toate relele țării, distrugerea în vreme de 50 

-de ani a claselor pozitive 2). 

Faza a treia se caracterizează prin înregimen- 

iarea sa în partidul conservator, în care devine 

un militant, şi prin faimoasa teorie a păturilor 

suprapuse. Caracteristic acestei faze e şi faptul 

-că Eminescu, Îiind âcum „gazetar“, nu mai poate 

vorbi, ca pănă acuma, cu toată sinceritatea con- 

vingerii sale, ci caută să facă compromisuri de 

„conştiinţă : 
Am văzut că în faza a doua, înnainte de a 

intra în redacţia ziarului „Timpul“, Eminescu a 

fost duşman al constituţionalismului şi partizan 

al domniei absolute. Cind vine la „Timpulf, 

ne-am aştepta să combată constituționalismul, 

acea formă nouă de organizare politico-socială 

întrodusă din străinătate, fără ca ţara să aibă 

nevoe de ea, acea tormă care, după Eminescu, 

:nu e bună nici pentru popoarele apusene, căci, 

cum .zice el de atitea ori (uițind însă pe Anglia 

“şi făcînd anacronisme), tăria ţărilor apusene se 

datoreşte absolutismului (....din veacurile îrecute !!).. 

Dar nu! Eminescu, acea, nu mai e împotriva 

-constituţionalismului, sau, vom vedea. nu mai e 

sconsecvent impotriva constituționalismului. 

1) 0 d. 1. 1876, ($. P. şi L. p. 127). 
9). Conu. Hit. 184, (Ş. Pb. sL vw. 297). 

'3) Infl. austr. ($. p. şi L. p. 9), -
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Deşi, într'un loc, zice că ar trebui să ne „in-. toarcem parţial la trecuta '); deşi aşteptarea ca. formele nouă să dea un rezultat bun o compară 
cu așteptarea ca în citeva ceasuri să avem o grădină bătrină din niște copăcei răsădiți fără. 
rădăcină 2); deşi formulează undeva lozinca, ce: ar trebui să urmăm, în cuvintele: „Forine vechi,. dar spirit pururea nou: 2); deşi declară că acei care au întrodus formele nouă sînt străinii din, 
Muntenia 1);—totuşi nu numai că, aiurea, declară. că reintoarcerea la trecut e imposibilă şi uto-. pică *), dar face toate siorțările ca să dovedească» cum că constituţionalismul n'a fost întrodus de. liberali, ci de boeri, la 1859, şi de conservatori la 1866%), că retormele dela Unire încoace: 
(adică reformele cele „7ele*.... complectarea for-. melor nouă !) au fost făcute de conservatori 7),. 
însfirșit aşa cum face, şi azi, orice gazetar de. partid, silit să dovedească că partidul său a îă-. 
cut totul!.... 

Dar atunci pentruce teribila luptă a lui Emi-- 
nescu împotriva „Roşilor*, dacă formele nouă nu nai sînt rele ca la 1876, ca... în unele ar- 
ticole chiar din „Timpul“ (în care Eminescu iși 

  

1) Culegere de articole d'ale lui M, Eminescu, p. 5. 2) Gulegere etc. p. 20. - 3) Culegere etc. p. 19, 
4) Culegere etc. p. 91. 
5) Culegere ete, pp. 57, 18 etc. 
6) Culegere ete. p. 15, 56, 62, 
?) Culegere etc. p. 51.
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descopere fondul)? Eminescu, îirește, găsește 

argumentul: Lupta conservatorilor,— şi deci a 

sa, — impotriva „Roşilor“ e de dragul... constitu- 

jionalismului şi al formelor nouă. Eminescu se 

simte chemat ca, împreună cu partidul său. să 

conserve intactă constituţia ) (cum se repetă ba- 

nala istorie !) şi să dea un. fond formelor nouă *. 

lată-i dar, în „Timpul“, departe de reintoar- 

cerea totală la trecut din „Influența Austriacă“, 

departe chiar de acea reintoarcere „parțială“ la 

trecut dintr'un articol de pe, la începutul activi- 

tăţii sale de ziarist la „Timpul“, departe de ne- 

„cesitatea „formelor vechi“ din alt articol din 

„Timpul“ etc. 

Aceste contradicții se explică, de sigur, prin 

“necesitățile de  oporiunitate ale partidului pe 

care-l servea Eminescu. În realitate, marele 

nostru poet a tost, întotdeauna, împotriva formelor 

nouă, și dacă la „Timpul“, (unde dealtmintrelea 

nu sa putut opri să nu arunce uneori fulgere 

împotriva acelor forme), le-a admis şi le-a apă- 

rat, aceasta a făcut-o din motive de tactică ale 

partidului pe care-l reprezenta... 

Fără a mai insista asupra altor contradicții, 

vom releva încă una numai. Eminescu, care în 

faza a doua acuză mișcarea dela. -1848, acuma, 

pentru a combate. pretepţia, „Roșilor că ei au 

  

1) Culegere ele. p. 16.- as 

2) Culegere etc. p; 50. Ra
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făcut totul în această țară, citează, între semnele 
de vigoare şi manifestările de independenţă na- 
țională, anterioare Roșilor, şi această mișcare 
dela 184811), . 

Un alt caracter, decit contradicţia, al activității 
lui Eminescu în faza a treia, este pasiunea şi 
nedreptatea de care dă dovadă în scrierile sale. 
El merge așa de departe pe calea aceasta, încit 
insultă pe liberali... pentrucă îac spitale la 
țară, căci... nicăeri, zice el, nu sînt spitale 
la ţară, și liberalii, care au pornit un îel de răz- 
boiu de exterminare impotriva poporului, s'au 
“simţit datori,—şi nici pentru aceasta măcar Emi- 
mescu nu le e recunoscător !-— să facă şi ambu- 
lanţe ! 

* 

Aşa dar, politicește, Eminescu a fost un reac- 
ționar cași junimiștii. Dar în Eminescu nu vor- 
bea interesul vre-unei clase diriguitoare, ci al 
claselor mici, al meseriașilor, al răzeșilor şi al ţă- 
ranilor. Din acest punct de vedere a criticat Emi- 
nescu formele nouă, care sint rele, pentrucă să- 
răcesc și distrug aceste clase. 

„Ca să pricepem și mai bine deosebirea dintre 
Eminescu şi junimişti, să ne gindim la atitudinea" 
citorvă corifei junimişti. Pe cind Eminescu, cum 
am spus, a criticat societatea rominească în PN 

| 1) Culegere etc. p. 9.
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numele claselor de jos, d. Maiorescu a criticat so- 

cietatea rominească din punct de vedercal neco- 

respondenţei între fond şi formă şi a luptat pentru 

ideea de „stat“, în numele statului, și nu al 

claselor de jos, ba dimpotrivă, afost pentru pre- 

ponderența celor de sus, caşi d. P. Carp care, 

însă, a reprezentat ideea de „stati încă şi mai 

mult din punct de vedere al claselor de sus, decit 

d. Maiorescu. În privinţa d-lui P. Carp, faţă cu 

Eminescu, avem de făcuto observație esenţială : 

Eminescu a îost cu putere un adversar al Evre- 

ilor, pe cind d. Carp le-a fost întotdeauna favo- 

rabil. Acum, dacă d. P. Carp ar fi fost un re- 

prezentant al claselor mijlocii—îulocuite de Evrei 

la început, distruse de Evrei, cît mai rămăsese 

din ele, mai pe urmă,—ar fi putut d-sa avea 

atitudinea ştiută față cu dinşii ? Ar fi putut privi 

cu linişte, ca la un proces firesc, la înlocuirea 

claselor de mijloc prin acest element străin ? 

Şi, dimpotrivă, un reprezentant al claselor mijlo- 

cii, ca Eminescu, putea el privi liniștit la acest 

lucru ? Nu era fatal ca, sub o formă sau alta, să 

protesteze îndurerat ?—De civilizația străină s'au 

folosit mai întăiu clasele de sus, boerimea. Din 

întroducerea acestei civilizaţii, de cătră boeri- 

me, a urmat infiltrarea Evreilor (vezi mai jo5 ex- 

plicaţia lui Eminescu însuși). Boerimea a avut 

“nevoe de aceşti străini, care s'o servească. Ea 

mvavea de ce să-i urască.—Nu tot așa și cla-
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sele înlocuite și distruse de aceşti străini.— Şi 
Eminescu reprezintă aceste clase: 

„Istoria celor din urmă 50 de ani, zice el, pe care mulţi o numesc a regenerării naţionale, mai cu drept cuvint s'ar putea numi istoria nimicirii răzeşilor şi bres- laşilore. 

Și adaogă imediat: 
„Nimicindu-se însă talpa ţării, era neapărat ca şi stilpii să cadă. Au căzut şi boerii“ n, 

Şi Eminescu insistă pe larg asupra cauzelor 
ruinării claselor mijlocii. — Meseriaşii, zice Emi- 
nescu, au fost distruși : din cauza răpezii modi- 
licări a vieții, încît croitorii, de pildă, n'au 
putut să urmeze această răpede schimbare, și au 
fost inlocuiţi de străini ; din cauza concurenții 

1) Zafi. austi. ($. P. şi L. p.93).——0 digresie: Clasele mij- locii, fiind distruse, cași privilegiile boerimii şi cuşi însăşi acea parle a boerimii care nu s'a putut adapta formelor nouă (mai cu samă boerimea moldoveneuscă), au simţit în- tutdeauna, in veacul al XIX-lea, simpatie pentru boeri- mea veche, caşi aceasta pentru acele clase. Este în sim- patia reciprocă dintre aceste clase, cure au coexitat în timp şi care au fost lovite de acelaş duşman, un aspect curios de solidaritate în lupta pentru train. De aici sim- patia reprezentanţilor acelor clase mijlocii pentru boe- timea veche ; de aici, deci, acel reacţionarism „boerese* al unor oameni eşiţi din păturile de jos, pe care l'am observat cu altă ocazie şi 'n literatura acestor repre- zentanți ai claselor mijlocii. (Toate iubitele lor sinl fiice de boeri; Delavrancea, în Odinioară şi acum, suspină după vremea cind câruțaşii trăiau bine, căci îucă nu erau căile ferate, iar în Ziua, ea pendant, suspină după verhea boerime, arătindu-și tot dezgustul pentru burghe- zimea „parvenită“, ete. etc.) De aici, înstirşit, cauza so- 
cială (căci este şi o alta psihică) a acelui „1400“ ! 

  

12 

%
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fabricatelor străine; din cauza desființării bresle- 

lor; din cauza lipsei de măsuri de apărare a 

„desrobiţilori ; din cauza egalității sociale, întro- 

dusă pripit în Rominia, care a dat naștere „bo- 

eririi“ claselor mijlocii, cărora a început să le 

fie ruşine de muncă și să se arunce în îunc- 

ționarism 5. De aici infiltrarea Evreilor aşa de 

-adinc în organismul rominesc: ei au umplut go- 

lurile lăsate de Romini. Formele nouă de viaţă, 

zice Eminescu, distrug: clasa meseriașilor, ai cărei 

membri se 'ngrămădesc la slujbe şi: 

„prin această grămădire la porţile privilegiilor şi ale 

slujbelor, —rămîn goluri economice, pe care le umplu 

un element străin,—Fvreii. Unde bacalul boerit şi-a 

închis dugheana, şi-a deschis'o Evreul, unde fiul blă- 

narului s'a făcut cinovnic, biănarul evreu şi-a deschis 

dugheană, unde ciubotarul romîn s'a făcut custode a 

urbei, — adică paznic de noapte,—acolo Evreul şi-a 

deschis ciubotărie“ î. 

În acelaş timp, sînt sărăciți şi răzășii, prin 

procese nedrepte 2) :(dar Eminescu nu spune cine 

a sărăcit pe răzeși. O spune acuma d. Radu 

Rosetti...). 
lar „destacerea parțială a latiiundiilor, înmul- 

țind numărul clasei feudale, „apăsarea devenind 

atomistică, țăranul începe a sărăci șia da înna- 

“poi zice Eminescu 4, cu drept cuvînt, căci în 

1) 0. 4. 1. 187. ($. P. și L. p. 226). 
2) Imfl. austr. (5. P. şi L. p. 95 ele.) 
3) Infl. austr. (5. P. şi L. p. 97.) 
4) Infi. austr. (Ș. P. şi L. p. 9.)
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vremurile vechi, în formele vechi de viaţă, înna- 
inte de comercializarea agriculturii, înnainte ca 
produsele agricole să ia caracterul de mariă, co- 
tată la bursă,--un boer. cu cit avea mai multe 
moşii, cu atita putea să ia mai puţin dela ță- 
rani, căci nici nu prea avea ce îace, pe atunci, 
cu ceia ce nu ar îi putut consuma. 

La aceasta Eminescu mai adaogă şi aparatul 
formidabil al formelor nouă, pe care aceşti țărani, 
singura clasă, după Eminescu, care produce 
întro țară"), au fost nevoiți să-l susțină din 
munca lor 2. 

E clar, credem, ce interese,— ce dureri,—vor- 
besc în critica socială a lui Eminescu. Şi, dacă 
ar mâi rămiînea vre-o îndoială, programul său 
economic, expus în ultimul său articol din Cale- 
gerea din „Timpul“ : 

Conservarea elementului național... Conservarea mai 
cu samă a proprietăţii mici în mina proprietarului ro- 
min, conservarea meseriilor în mina mesetiaşilor ro- 
înîni“ îi, 

nu mai poate lăsa nici o îndoială. 

Pentru Eminescu, cum se vede, păstrarea cla- 
selor__vechi și păstrarea „maţionalității sînt două . 
ieţe ale aceleiași. probleme. Şi ni se pune între: 
bârea : Fost-a Eminescu | partizan al acelor clase - 

  

)) Infl. austr, ($. P 
2) Tufi, austr. (S$. P 
3) Culegere etc. p. 133 2.) 

86.) Şi L. p. 
- şi L. p. 101.)
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vechi, roîneşti, penlrucă a tost naţionalist, ori 

a îost naţionalist, pentrucă a fost partizan al 

acelor clase ? E greu de răspuns. Un indiciu 

pentru ipoteza a doua ar îi faptul că Eminescu, 

în deosebire de toţi ceilaţii „naţionaliști“,— Alec- 

sandri de pildă,— nu vede în țăran un element 

pitoresc şi arhaic, pe care să-l cinte ca pe un păs- 

trător al rominismului, ne băgindu-i în samă să- 

răcia,—ci, dimpotrivă, insistă întotdeauna asupra 

sărăciei lui. Şi poate am avea dreptul să con-- 

chidem din aceasta, dar nu insistăm. 
* 

Acum, după ce am văzut mai ales atitudinea 

lui Eminescu față cu clasele sărăcite ori distruse 

de îormele nouă, să vedem atitudinea sa faţă. 

cu purtătorii formelor nouă, să vedem procesul 
pe care îl face acestora. 

Eminescu, cum am văzut, bănueșşte, în îaza 

întăia tuturor oamenilor politici, numai Roșilor mai 

pe urmă, că au copiat orbește Europa, aducind 

formele nouă de viață. Această clasă a Roşilor, 

zice Eminescu, e alcătuită din oameni fără me-. 

serie, corupți şi incapabili să aibă o convingere 1. 

Această clasă este timpită și leneșă ?; ea n'a 

produs nici un scriitor? (ceea ce nu este ade- 

vărat ; şi, întrucit este adevărat, lucrul se explică 

1) Culegere etc. p. 52. 
2) » p. 124, 19%, 
3) » p. 123.
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prin aceia că această clasă și-a cheltuit energia 
pentru transformarea țării: Am văzut că C. A. 
Rossetti, de pildă, făgăduia mult ca poet)-- Această 
clasă timpită și leneșă, a pus totuși mina pestat!), 
pe o țară de oameni harnici şi inteligenți, (cu 
toate că nici condiţiile istorice nu explică acest 
lucru ne mai auzit. Eminescu dă dovadă, în 
aceasta, de o curioasă concepţie in sociologie, 
căci este ne mai âuzit, ca o clasă fără nici o 
însușire favorabilă in lupta pentru traiu, și îu- 
Polriva necesităților istorice, să pună mina pe 
conducerea unui stat !).— Această clasă parazită 
trăește exploatind munca claselor pozitive. Ea le 
exploatează prin îrazeologie,— „export de grine, 
import de fraze“ 2,—şi prin crearea a o sume- 
denie de tuncţii inutile % . (Deși aiurea, pentru 
a combate guvernul care voia să desființeze unele 
iuncții, zice că nu sînt mulți funcționari, ci răi 2). 
Acești Roși exploatează cu atita mai crud, cu 
cit au gusturi foarte multe și foarte costisitoare; 
contractate la Paris,—gusturi care se plătesc cu 
sărăcia şi mortalitatea ţărănimii. —În stirșit Emi- 
nescu prevede că, dacă domnia acestei clase mai 
durează, catastrofa, moartea ţării, e de neiînlătu- 
rat în cel mai scurt timp % . (Că întrun loc Emi- 

1) Culegare etc. p. 6, 
2) » p. 64, 
3) „ pă. 
4) C. d. 7. 1877, (S. P. şi 1. p. 225). 5) C. d. 1. 1876. ($. P. şi L. p. 249),
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nescu constată în ultimii 50 de ani, de la întro- 

ducerea formelor nouă, un progres, „mai cu 

samă pe terenul politic“, datorii „contactului cu 

civilizaţia, cu ideile apusului* 1,— aceasta este 

una din neconsecvenţele lui Eminescu). 

Dar la Eminescu, cum_am _văzut, chestia _s0- 

cială se coniundă, ori,.mai. bine, ia aspectul de 
chestie națională, întotdeauna. 

Clâsa cea nouă dacă este rea, şi dacă a adus. 
forme străine, trebue să fie şi de neam străin. 

De aici teoria păturii grecești suprapuse: Şi 

Roşii au apărut în Muntenia, şi nu în Moldova, 2 

$) Culegere etc. p. 20—21. 
2) Am văzut de atâtea ori că în Moldova, care n'a a- 

vut o clasă revoluționară, „burghezia“ fiind compusă div 
Evrei fără drepturi, liberalismul („Roşii”) n'a prins ca 
în Muntenia. Eminescu, deci, e plin de laude pentru 
Moldova şi din acest punct de vedere (Culegere etc. p.. 
46). lar lupta Moldovei critice impotriva Munteniei no- 
vatoure Eminescu o consideră, conform cu teoria pătu- 
rii suprapuse, ea lupta elementului autohton impotriva 
elementului străin (Culegere etc. pp. 79, 92), Eminescu, 
cu această ocazie. observă cu bucurie faptul că liberalii 
din Moldova.—„fracţiunea“,—nu sint „Roşi”, au altă ori: 
gină decit „Roşii“ cu care sînt în duşmănie, sint pra- 
duse ale curentului ardelean (Culegere etc. pp. 39. 34). 
Observaţie interesantă, căci, în adevăr, curentul arde- 
lean, care n'a avut în Moldova influenţă asupra limbii şi: 
a literaturii, a avut în politică, puţină, nu e vorbă, 
dar însfirşit destul de upreriabilă, ca să formeze un 
partid, mai bine zis o şcoală, de doctrinari.—Pealru ce 
v'a izbutit în linguistică şi literatură, am văzut ; pentru 
«e a izbutit mai mult în politică, nv e locul să discu- 
tăm aci.
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pentrucă în Muntenia clasa „de baltă“ (adică de 
cimp) nu e rominească, e bulgărească și gre- 

cească,—și mai ales grecească h. Roșii şi îunc- 

ționărimea sint strănepoţii acelor Greci, pe care 

i-a alungat şi aturisit Mateiu-Basarab ?! (Căci pe 
vremea lui Eminescu istoria cunoştea un ase- 

menea Mateiu-Basarab), sint urmaşii Fanarioţilor 

din veacul al 18-lea 3, sint fiii grecilor de la 

1824 4. —Că unii dintre Roşi sau dintre tunc- 

Honari or îi fost Greci ori Bulgari, e sigur, de 

oarece orașele noastre sint iîmpestriţate ; dar că 

toţi, sau cel puţin marea majoritate, erau străini, 

nu e adevărat, şi o spune și lminescu, în „Influ- 

ența Austriacă“, cînd nu avea pasiunea xenoto- 

hiei și cind explică funcționarismul ca product 

al .declasării vechii clase rominești : meseriaşii 5. 

—În opera lui Caragiali,— zugrăvirea burgheziei 

liberale, critica aceloraşi lucruri ca şi în proza 

lui Eminescu,—propoiţia Grecilor îață cu autohto- 

nii cred că e justă, și această proporție o cu- 

noaşte oricine.— Dealtmintrelea, in partidul celălalt, 

pe care îl reprezinta Eminescu, erau de aseme- 

nea mulţi Greci, lucru foarte natural, deoarece 

și boerimea și orășenii, — elementul politic al 

1) Culegere etc. p. 99. 
2) . „ p. 97. 
3) - a p. 47. 
4. = p.108. 
5) S. P. și |. p. 9%etc.
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celor două partide,—s'au amestecat, mai ales în 

veacul al XViil-lea, cu elemente greceşti. 

Eminescu e așa de cu pasiune pornit împotriva 

formelor nouă, în cit, uitind că vechiul regim a 

fost fanariot, îl laudă n. Laudă pe boerii vechi 2? 

(mulţi fanarioți ori îanariotizaţi, etc.), laudă pe cei 

ce ajungeau în rindul boerilor,— „prin muncă: !— 

(mulţi fanarioți ori fanariotizați), laudă pe subpre- 
fecţii vechi î (mulți fanarioți ori fanariotizaţi, 

etc.), laudă legiuirile vechi, ca Pravila împără- 

tească 4'— (importație străină, tradusă din gre- 

ceşte). —EI urăște atit de mult liberalismul, în cit 

acuză pe boerii Golești că s'au amestecat cu 

„Roşii 51 (Dar Russo, Ghica, Alecsandri, etc. ?) 

Ura sa împotriva liberalismului, pe care el-il 

traduce prin „îanariotism*, e aşa de mare, încit 

Eminescu, — deşi antisemit, —preferă pe vrei Gre- 

“cilor, cu alte cuvinte preferă pe Evrei liberalilor ! 

Evreii, zice el, sint de zece ori mai oneşti, mai 

morali, mai umani decit. Roșii %, urmașii Greci- 

lor dela 1821! ". 
Ei 

  

1) Culegere etc. p. 121. 
2) n »p „112, 
3 » „ p. 1î?7. 225. 
4) „ p. 932. 
5 p. 107. 
6) " p. S0î, 

» . ... . . 

7) Fiindcă a venit vorba de antisemitismul lui Emi- 
nescu, trebue să spunem că acest antisemitism e şi ci- 
vilizat şi e şi lipsit de exeluzivism. Vorbind de o repre-
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Așa dar, rezumind, Eminescu, critic al curentelor 
linguistice, literare şi politico-sociale, a fost un re- 
prezentant al claselor vechi, distruse de formele 
srăine, apusene, întroduse în veacul al XIX-lea. 
Cum acele clase au coexistat în timp cu boeri- 
mea, Eminescu are simpatie și pentru această 
clasă veche.— Din cauza urii sale împotriva îor- 
melor străine, el urăşte nu numai pe acei care 
au întrodus acele îorme, ci Și clasa care s'a 
născut de pe urma acestor forme nouă, — şi, pentru 
a înfiera mai puternic pe acei care au întrodus 
formele nouă, precum Și pe acei care au fost 
creați de ele, Eminescu îi declară, și pe ei, de 
străini. De aici xenotobia lui Eminescu, mai 
puternică împotriva celorlalţi străini, care ne-au 
dat şi adus formele nouă, decit impotriva Evrei- 
lor, care s'au infiltrat graţie acelor forme nouă. — 
Să observăm, în treacăt, că la noi mai toate clasele 
sint, mai mult ori mai puţin, antisemite ; dar îm- 
potriva altor străini, nu se ridică decit reprezen- 

  

  

zenlație a unei trupe erreești, el o laudă, ($. P. şi L. p. 363), vorbind, ca revizor şcolar, de o şcoală evreiască, el o laudă (S. P. şi L. p. 238). E îm. potriva violențelor faţă cu Evreii, (5. P. şi L.p. 122). Sa plece 999, în America, cu restul ne-am împăca uşor : Unii Evrei merită drepturi (3. P. şi L. pp. 106 —107, 109). Evreii s'ar putea asimila pria inerncişare. li pare rău de cei spunioli. care-s buni, că trebue să fie puşi la olaltă cu ceilalţi. (S$. P. şi L p. 116). latrun loc vor- beşte de nişte Italieni de coufesie „israelită“, care, zice el, sint cu totul altăceva decit „Iizig“, „Şloim“, ete. (S. P. şi L. p. 121), .
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tanții claselor de jos, distruse de formele nouă 

aduse din străinătate. Xenoiobia„lui Eminescu 

este încă o însușire care-l deosebește de juni- 

mişti, care au îost, uneori, învinuiți chiar de cos- 

mopolitism, pe nedrept bine-ințeleş.... 

Idealul__(şi uneori şi programul) politico-social 

al ii Eminescu. este _reintoarcerea_ la trecut. EI 
nu poate concepe o altă stare decit cea trecută, 
in care categoriile sociale, în numele cărora vor- 

bește, să fie mai fericite, ori măcar să nu fie distruse. 

Eminescu, spirit simplist în chestiile sociale, se 

opreşte mai degrabă asupra unei forme, reală 

odată, deci concretă, decit să conceapă nişte 

forme viitoare, alcătuite din dezvoltarea elemen- 

telor prezente. La acest simplism a contribuit, de- 

sigur, şi firea sa particulară, acea poetizare a 

trecutului, acea tendință de a îace abstracţie de 

părţile rele și urite ale trecutului şi de a exagera 

  

pe cele bune şi îrumoase.—La aceste două cauze 

ale reacționarismului său, a mai contribuit, în- 

tărindu-le, o a treia, îndeletnicirea sa continuă 

cu istoria trecutului. Studiul istoriei e nu nu- 

mai folositor, dar și indispensabil, nu numai pentru. 

orice om de cultură, dar mai ales pentru un om 

care se ocupă cu probleme politico-sociale... Dar 

el poate să aducă și mari primejdii. Număi a- 

cela care pricepe viața prezentă, numai acela care 

are desiulă vigoare de a trăi viața prezentă, nu- 

mai “acela care are destulă energie vitală de:
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a voi deslășurarea vie a vieţii, —- „act de: 
creațiune constantă, mișcare, dislocare Și im- 
provizație de fiecare clipă“, — numai acela: 
care are destulă putere de inițiativă într'însut: 
ca să nu se mulțumească a fiun simplu AFINaŞ, 
ci și un creator, numai acela care imilează pe: 
strămoşi creînd mai departe, cum au făcut ŞI 
ei, în loc de a-i copia.—numai acela se poate 
folosi cu adevărat de istorie, transiormind'o în 
substanță vie, in factor de progres, căci „trecutul 
nu poate fi interpretat decit prin cea mai mare pu- 
tere a prezentului. "1 Observ, în treacăt, că la noi, 
unde studiile istorice sînt singurele, poate, studii 
serioase,  reacționarismul păturii culte se ex- 
plică. în parte, şi prin preocuparea cu aceste stu- 
dii, necontrabalausate prin studii de altă nalură, 
ca sociologia, economia politică, biologia, filozofia 
biologică, etc. 

Și Eminescu,. din: toate aceste cauze, a fost: 
unul dintre aceia care se mulțumesc a Îi urmași. 
n „Sărmanul Dionis“, cea mai caracteristică 
bucată pentru psicologiă lui Eminescu, el se 
complace in visul că trăeşte pe vremea lui 
    

1) A se vedea, în privința acestei chestii, studiul lui Nietzsche asupra „Folosului şi neajunsnrilor studiilor is- 
torice”, tratate din punct de vedereal filozofiei sale ener- getice; şi analizele lui Jules -de Gaultier asupra acestui 
studiu, fâcutu din puncte vedere al .bovarismuhni* său, în La Revue des Idâes No. 22 şi Mfercure de France, 
vol. LXXII, No. 260.



183 SPIRITUL CRITIC IN CULTURA ROMINEASCA 

  

Alexandru cel Bun. El nu poate concepe viaţa 

decit ca o copie a trecutului... La această stare 
suiletească a mai contribuit şi un alt fapt : firea 
sa, înnăscută ori ciîștigată mai tirziu. lipsa sa 

de voință, neputința sa de a reacţiona, — ca- 

tehizată in Glossa,—care este şi cauza psihică a 

pesimismului său, cum am arătat aiurea h 

După Eminescu, vor veni alți reprezentanţi 

ai acelorași dureri,—care vor face societăţii ro- 

mineșşti acelaşi proces, dar care vor căuta soluţii 

în altă parte, decit în trecut, în combinarea a 

“înseși elementelor prezente. Aceştia vor Îi socia- 

liştii de altă dată, care reprezintă a patra îază 

a criticii, şi care sinto apariţie tot moldovenească. 

“Dar vom vedea că şi aceştia, fiind nedrepţi în 

multe puncte ale criticii lor, adică ne pricepind 

nici ei realitatea, vor recomanda tot soluții uto- 

pice,— utopia revoluționară, în loc de utopia reacţi- 

onară a lui Eminescu,—și ambele aceste faze 

„critice se vor pierde în zădar, durerile celor mici 

-aşteptind. mai departe, pe aceia care, pricepind 

:Şi nevoia criticii, dar şi nevoia construcției pe 

baza formelor nouă şi în marginile lor,—vor îi 

“în stare să îacă sinteza criticismului și a patru- 

„zecioptismului, cum a făcut'o altădată Russo ori 

„Kogălniceanu. 

1) Curentul eminescian, Noua Revistă Romină. val. 3 
*No. 35. Voiu arăta altădată cum cauzele sociale, studi- 
ate în acest articol, s'au grefat pe această cauză psihică, 
„pentru a da naştere pesimismului lui Eminescu. 

 



x 

Evoluţia spiritului critic. — Critica socială extremă :: 
Socialiştii. 

  

După cum la o privire. superficială s'ar părea că Eminescu a fost un ultra-junimist, —și am vă- zut că în realitate n'a fost așa,— deasemenea, la 0 privire superlicială, unora li S'ar părea că so- cialiștii ar îi fost reprezentanții proletarilor, iar altora că ei ar fi plecat dela niște fzorii cetite în Cărți şi ar fi încercat să facă aici un partid. Ccâre să nu corespundă nici unui interes adevărat. În realitate, ei au plecat dela dureri şi interese. adevărate, dela aceleași dureri Şi interese, dela. care a plecat și Eminescu. 
În critica socialiștilor de altădată vorbesc inte-. resele ţărănimii, ale răzeșilor şi ale meseriașilor, . Și aproape deloc ale născindului proletariat. — „ Proletarianismul: Și „internaționalismul“ socialiş-. tilor de altă dată, cași „reacţionarismul« ȘI „anti- străinismul“ lui Eminescu,—la aceste interese se reduc! Căutind: Brincipiul criticii socialiste, dez- Drăcind această critică de irazeologia - socialis- mului german, —după cum la Eminescu am dez--
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brăcato de acea a filozofiei de stat germane, — 

ajungem la concluzia că socialiștii. pe căi deose- 

“bite de ale lui Eminescu,--dar care de cele mai 

multe ori se'ntilnesc.—au făcut acelaşi proces al 

aceleiaşi organizări sociale, în numele aceloraşi 

interese ale aceloraşi clase, cași Eminescu. 

lar leacusile propuse de soeialişti, deși ex- 

primate în îrazeologia altor programe, au îost, 

în mare parte, inspirate de situaţia reală, făcin- 

du-se numai foarte puţine concesii, cum vom 

vedea, programelor „proletariatului:... 

Evanghelia vechiului socialism a îost „Ce vor 

socialiştii Romini*?). În acest studiu-program. se 

analizează clasele sociale din Rominia. relele 

„societății. —şi se propun şi soluții. 

E foarte curios că în acest studiu se analizează 

” toate clasele sociale pe larg,- afară de..... prolefa- 

iat! Şi proletariatul nu e analizat, pentru un 

motiv foarte simplu, pentrucă nu exista! Mai 

mult : Socialiștii dovedesc cu o serie întreagă de 

argumente că industria mare e imposibilă în 

Rominia : 

„Deci oricum vom. învirti şi suci lucrurile, este văzut 

„că burghezimea noastră m'are cel mai mic teren pentru 

a întemeia o industrie naţională, pentru organizarea 

-producţiunii industriale“ *). - 

Şi; dacă nici în viilor socialiștii nu prevăd o 

“îndustrie națională, e clar că ei nu pot spera, 

$) Rouista socială, 188%. 
2) Rev. soc, p. 43i, ete.
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nici în viitor. în existența unui proletariat. 
Socialiştii de pe atunci nu doresc nici prole- 

tarizarea țărănimii : 

„Şi ce vom avea în viitor în schimb cu jerifirea producătorilor mici? Vom avea o aristocrație boga'ă în ale cărei mini va fi adunat pămîntul ţării romineşti, o aristocrație dobitoacă, crudă, timpită, ca şi cea din străinătate şi vom avea proletariat agricol. Frumos "viitor !.... Grîul produs de proletarii agricoli va irece în străinătate, şi mai mult decit azi, pentru a aduce juvaere, pălării, mătăsuri, catifele, etc. Am putea descrie încă multe din relele... etc, n, 

Şi dacă nu există proletariat. dacă prevăd im- 
posibilitatea proletariatului industrial Şi nu doresc 
proletariatul agricol,—atunci în numele căror in- 
terese se ridică socialiștii? În numele căror 
clase fac procesul societăţii rominești de pe vre- 
mea lor ? 

Socialiştii se ridică împotriva acelorași „Roși“ 
ai lui Eminescu, cărora ei le zic „burghezi“. — 
Şi, cași Eminescu, ei depling mizeria țărănimii 
Și nimicirea meseriașilor, și în numele acestor 
clase se ridică împotriva formelor nouă: 

„»Meştera noastră burghezime, pentru a zidi clădirea netemeinică a întocmirii burgheze capitaliste [întrodu- cerea formelor nouă de cătră Roşi, ar zice Eminescu) şi-a luat totodată sarcina, cu ştire ori ba, de a nimici, de a expropria pe proprietarii țărani, de a îngropa în zidul acestei  întocmiri pe țaranul romin; întocmai după cum Meşterul Manole a. zidit pe soţia sa în zi- durile mănăstirii dela Argeş: 2), - 

1) Rev. soc. pp. 439 —4410, 
2) Rev. soc. p. 4238, 

 



192 SPIRITUL CRITIC IN CULTURA ROMÎNEASCA 

        

Desvoltindu-se gusturile de bun traiu ale acestei 

„burghezii“, importul creşte, şi cu cit creşte el, cu 

atita creşte exportul de cereale, cu alte cuvinte 

exportul „hranei poporului“, încit: 

„producătoriii mor de foame, în timp ce hrana lor se 

trimite peste nouă ţări şi nouă mări cu drumurile de 

fier făcute pe seama poporului“ n, 

Şi zugrăvind această mizerie a țărănimii, pri- 

cinuită de formele nouă, socialiștii, caşi Ethinescu, 

constată că sub vechii boeri, înainte de formele 

nouă, țăranii stăteau mai bine . 

_Aceiaşi burghezime aduce nu numai sărăcirea 

țărănimii, ci şi distrugerea industriei mici, a ve- 

chii industrii casnice țărănești, caşi a meseriași- 

lor. din oraşe: Ă 

„Cu cit creşte importul şi mai ales acea parte a im- 

pertului care face concurenţă producţiilor țării, cu atita 

aceste producte şi ramurile de industrie ce le produc 

pier, se sting. La țară pier industiiile casnice, a oraşe 

industriile şi meseriile vechi. Despre însemnătatea ru- 

inii producţiunii orăşeneşti vom vorbi mai jos, cît des- 

pre ruinarea industriei casnice de pe la sate este uşor 

de văzut că lucru de samă nu poate fi“ *. 

„Meseriaşii noştri, expropriaţi prin concurenţa unei 

fabrici din Austria, nu vor merge în acea fabrică să 

lucreze ca salariaţi, ci vor pieri de foame şi de alte 

lipse aice, în patria lor“ î. 

  

  

1) Rev. soc. p. 423. 

2) Rev. soc. p. 40. . - 

3) ev. soc. p. 41y.—Vedeți, pe socialiști îi doare inima 

după meseriile vechi! ” 

- 4) Rev. soc, p. 424.
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Dar socialiștii nu uită să suspine după nici o clasă veche („reacționară“), 
Ei arată cum introducerea formelor nouă rui- nează și o altă ocupaţie productivă, Cărăușia : 
„Drumul de fier ia ţăranului cărăuşia din mini şi-l leagă de orașe care îi sug toată vlaga ce i-a mai ră- mas după ce şi-a luat proprietarul partea. Cu drumul de fier vine o exploatare care îi dă lovitura de moarte şi ne unim în totul cu poetul nostru cînd zice....« N 

Și se citează „Doina: lui Eminescu : 
Şi cum vin cu drum de fier, ete... 

Amintesc aci, încă odată, jalea lui Delavran- cea după această clasă a căruțașilor și aversiu- nea lui pentru clasa nouă burgheză. 
Unde sint „Proletarii* în tot acest proces ce-l fac socialiștii de pe atunci formelor nouă ? 
Dar poate mai interesant încă de cit această analiză ce o îac socialiștii societății romînești din vremea lor, este programul practic, pe care-l propun. În acest program este numai o singură: cerere pentru „lucrătorii de fabrici“: 
Cu totul în dezacord cu constatarea lipsei de industrie în Rominia, deci cu lipsa de lucrători de fabrici, programul cere ajutorul statului pentru societățile de lucrători care ar voi să deschidă fabrici... 2. E, evident, un chip de a-și achita con- Ştiința.....socialistă, căci de unde erau să se gă- 

1) e soc. p. 422, 
2) Mo. soc, pp. 445, 48, 

3
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sească lucrători de fabrică, dacă nu erau încă 

încolo, tot programul „socialist“ e un pro- 

gram fărănist, cam utopic în idealul lui, dar 

foarte cuminte în concesiile pe care este dispus 

să le facă: „a lucra individual, pe -pămint îm- 

părţit, în bucăți“ 5, program care ar putea fi în- 

suşit de orice democrat înnaintat şi cam utopic, 

fie el chiar dușman al socialismului. 

„lar dacă la acestea vom adăoga munca prac- 

“tică, mai caracteristică decit programele, a ve- 

chilor socialişti, care se mărgineau aproape nu- 

mai la organizarea petiționării ţăranilor pentru a 

li se vinde dela stat, sau ct ajutorul statului, 

parcele de pămint necesare pentru traiul lor,— 

atunci vom înțelege şi mai bine ce: dureri con- 

-crete au dat naștere socialismului de altădată. 

Socialiştii au criticat formele nouă, pentru că 

erau în dauna unor clase vechi, „reacționare“. În 

lupta lor practică, au luptat mai în special pentru 

ună din aceste clase „reacționare“, pentru țărănime. 

- 
+ 

- Să vedem acuma, mai amănunțit, cum critică 

socialiștii pe aceia pe care Eminescu i-a numit 

„Roși, şi pe care ei îi numeau „burghezi“.— 

Vom vedea că şi aici critica. socialiștilor e la fek 

cu a lui Eminescu. 

1) Rev. sc. p. 4il. | DR 
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Socialiştii, dacă n'au ajuns la teoria păturii su- prapuse străine (şi nu aveau motive să ajungă : erau „internaţionaliști e !), apoi, în critica „burghe- 
ziei“ (a „Roşilor“ lui Eminescu) se intilnesc per- fect cu dinsul. : 

Cași Eminescu, — şi cași junimiștii, — socialiștii 'Susțin că formele „burgheze“ au fost introduse fără ca condiţiile sociale ale țării să necesiteze 
„aceasta: 

„Istoria va învinui cu drept cuvînt pe tinerimea dela 1848 cum că a copiat fără critică instituţiile burgheze, atunci cînd aceste instituţii arătaseră ce frumuseți cu- prind“ ". (Prin această „Critică“, socialiştii înțelegeau alegerea acelor lucruri care ar fi fost favorabile... fără- nimii şi meseriaşilor, de oarece procesul pe care-l fac „burghezimii“ €, cuin am văzut, făcut în numeie aces- tor clase !]. 

Această clasă, „burghezia“,—zic socialiștii, cași 
Eminescu, — venită din Paris, cu gusturile exi.- 
gente şi stricate, avind nevoe de un mare im- 
port de lucruri scumpe pentru satisiacerea acestor 
gusturi,—dă griul ţăranului pe _mătăsurile îran- 
țuzești ?,- și, cu cit „Sus cresc cererile:, cu atita 
„los“, din cauza formelor nouă, „se "'mpuţinează 
producţia“ 2). | . 

Clasele de jos sînt sărăcite, zic socialişiii, 
caşi Eminescu, prin „un număr nespus de mare 

  

1) Rec. soc. p. 396. . ie 
2 „Op. 44, o 
3) pe 434
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de slujbaşi“, „o droae de prelecţi, subprefecţi,. 

comisari, şpioni polițienești, controlori, controlori 

de controlori, copişti... magistrați, portărei, avocaţi,. 

etc. etc.*, creaţi de formele nouă, „care iau mare- 

parte din producțiune, consumind'o “fără nici un: 

folos“,—prin slujbașii care se recrutează din ve- 

chile clase pozitive, „indepărtindu-se dela pro-- 

ducţiune tot mai multe brațe“ n, Această stare: 

socială e, apoi, caracterizată, cum constată și: 

Eminescu, „prin desvălirea corupției, lipsei de- 

ruşine, de convingeri, de conștiință la partidele: 

noastie politice“ 2. Şi, tot caşi Eminescu iarăși, 

socialiştii văd catastrofa, „moartea chiar a exis- 

tenţei noastre naționale“, dacă programul lor ni 

se aplică imediat ?. 
x 

Aşa dar, socialiștii, deşi protesau socialdemo-— 

cratismul, în realitate vorbeau în numele şi în: 

favoarea claselor apăsate, „reacționare“, şi cele: 

mai romineşti.—Ei profesau, ca social-democraţi, 

„internaţionalismul:... Vom vedea că, în fond, ek 

n'au fost internaționalişti. o 

Pentru aceasta, să vedem atitudinea lor taţăe 

cu alte probleme, —acolo unde, nefiind vorba de 

politică, unde programul ne impunindu-le nimic. 

putea să apâră îondul lor adevărat. 

  

14) Rev. soc. p. 40t, 426. 

2) Rev. soc. p. 425. 

3) Rev. soc. p. 43t.
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Aceşti reprezentanţi ai claselor vechi și mai 
cu samă ai țărănimii,— în privința limbii şi a 
literaturii, au fost şi în teorie, dar mai cu samă 
în practică, adevărați „ţărănişti“, ba chiar „MOl- 
dovenişti“, ducind principiile Şi procedeele școa- 
lei critice moldovenești pănă la extrem. Socialiștii 
de pe atunci îşi fac un merit de a scrie cit mai 
“aproape de limba poporului şi întrebuinţează cit 
pot expresiile moldovenești, considerind oarecum 
expresiile munteneşti ca deja mai „străine“, Un 
alt izvor din care ei scot cuvinte şi forme ale 
«cuvintelor, e literatura bisericească veche. (Ei 
“scriu, de pildă, beserecă, eic.). Ei își îac un 
punct de onoare de a întrebuința cît mai puţine 
neologisme, este o emulaţie între dinșii ca 
“să găsească echivalentele romineşti ale neolo- 
gismelor, și dorinţa lor supremă este a scrie 
o bucată întreagă îără nici un neologism... 
Acești reprezentanţi ai... sproletarilor“, au fost 
cei mai „ţărănişti“ şi mai „moidoveniști“ oameni. 
Stilul lor mișună de „hăulf, de „jariştea*, de 
„Pojarul“, etc... Închipuiţi-vă în Apus pe socia- 
lişti (= reprezentanţi ai Proletarilor) făcind. şcoli 
dinguistice şi literare fărăniste, făcînd din țără- 
nism un articol din cele două-trei ale crezului 
lor! Şi culegind expresii și forme din textele 
vechi religioase ! Din acest punci de vedere, so- 
cialiştii sint adevărații urmași ai lui Alecu Russo 
-care,—mai mult decit oricare alt critic, decit chiar
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Kogălniceanu căruia Russo îi bănuește că întrebu- 

ințează prea multe neologisme în Sieaua Dună- 

rii, —a fost împotriva oricării schimbări şi înno-: 

iri în limbă, rugîndu-se de novatori să lase Ro- 

minilor „limba asta âșa grecită, turcită“, cum s'a 

format în cursul vremii 1. 

Acest arhi-naţionalism linguistic şi literar al 

reprezentaţilor... „proletariatului“ „internaţional“, 

ne dă dreptul să spunem că, dacă doctrina nu ar 

fi impus acestor oameni internaționalismul, ei ar 

fi fost printre cei mai încărnaţi naționaliști n. 

1) Nu vom vorbi mai pe larg, aici, de rolul „Conlem- 

poranului” în privinta problemelor linguistice şi lite-- 

vare.—La aceasta, să se udaoge şi artivitalea lui ştiin. 

țiâică, împortarea teoriilor ştiinţii moderne, precum şi 

jupta lui împotriva plagiatorilur, adică pentru asimilarea. 

şliinţii străine,—aclivitate despre care am vorbit aiurea 

(pag. 89, nota).—Transeria aici o parte din progeamul 

„Contemporanului”, publicat în No. t,anul! (1882) at 

acestei reviste, pe care îl laudă, fireşte, Convorbirile li- 

terare şi pe care „Contemporanul“ l'a îndeplinit cu sfin- 

ţenie: - . 
„Scopul nostru e a face cunoscut publicului romina cum 

priveşte şiiinla contemporană lumen. Vroim sa aducem: 

în tara noastră disculionea asupra marilor teorii ştiinţi- 

fice la ordinea zilei la popoarele civilizate din Apus... 

„Scopul nostru mai e de a purta o luptă înverşunată 

în contra producțiunilor ştiinţifice greşite şi mai ales 

conlra cărţilor de şeoală, căci daca aceste vor fi rele, 

atunci nu putem aştepta nemică,- nici de la generaţiu- 

nea nouă... Cursurile profesorilor din toată ţara îucă vor 
fi criticate în revista noastră,,. . 

„Pentru a miatai cultura noastră științifică de o de- 
cădere mai mare decit ceu de acum, trebue să luptăm 

fără milă în contra ignoranței şi şarlatanismului şi să 
rupem maştele... | 

„Cauzele aceslei stări ticălnuse în care ne aflăm, cauza, 

că avem forme fără fond [acest strigăt îl scosese de
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În arhi-naționalismul lor linguistic şi literar, care 
mergea alăfurea de doctrinile lor împrumutate şi 
care, în orice caz, nu izvorau din acele doc- 
trine,—în acest arhi-naţionalism, în care socialiștii 
îȘi exprimau adevărata lor „fire*, vedem noi că 
fondul lor prim a fost naţionalist. Poate că dacă 
ar fi simțit că „eticheta“ ii „obligă“ să nu fie 
naționaliști nici în limbă și literatură, ei ar fi 
iost şi aci împotriva „firii“ lor,: ar fi fost îran- 
țuziți, neologiști, etc. 

Democrat, aristocrat, naţionalist, internaţionalist, 

  

mult d. Maiorescu], trebue căutate în nesocotinţa eu care 
s'au împlut locurile de profesori cu tut f.lul de oameni, 
Sau fundat 'şroli peste şeoli şi profesurii au trebuit să 
fie improvizaţi: 

„la privința literară vom erilica producţiunile.. Vom 
fi foarte aspri în critica noastră, dar sperăm că şi alții 
ne vor critica pe noi. Ar fi un bine necaleulubil, cind 
ar şi orivine, că ceea ce sar serie şi publica nu va 
trece neobservat şi că ceea ce va fi bun se va deosbi 
şi lauda“. , . 

1) In 1889. un socialist trecînd în partidul radical, îşi 
justifică trecerea sa prin aceva că partidul radical are 
acelaş program caşi socialişiii minus numele („suvialist*), 
care sparie lumea şi îm:piedecă răspindirea progtamu- 
lui, — Cine-va. probabil tot autorul broşurii „Ce vor so: 
cisliştii romîni“. recunoscîn | că d. Panu are acelaş pro-.. 
gram caşi socialiștii, insistă însă asupra fuloaselor eti- 
chetei de „socialist», aratind „însemnnatatea psicologică 
a firmei, influența ei asupra spiritului“. Autorul serie: 
„Se zice „noblesse oblige“, adică faptul că ai un titlu de 
nohil te fuce să faci uneori lucruri peste firea ta, ori 
să te opreşti de lu fapla Za care natura te-as înpinge 
cu tărie. Aşa putem zice şi „Socialisme oblige“... (Drep- 
turile omului. 16—19 Februarie, 1889, reprodus şi în 
Contemporanul, Anul VI, No. 12).
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etc.,—omul se naşte așa. Aceste lucruri sînt or- 
ganice. Şi naționalismul socialiștilor, manifestat, 

în vremea cînd erau robi ai formulelor, numai 

în limbă și literatură,— naționalism de care acei 

socialişti dau dovadă acuma, cind au scăpat de 

jugul formulei, şi pe care unii îl duc pănă la 

șovinism și xenofobism,—ne face să credem, 

încă odată, că fondul prim al socialiștilor, zepre- 

zentauți şi ei ai cluselor mijlocii şi ai celei Ţă- 

răneşti, şi protiunici ai acordării de drebluri la 

Evrei, a fost un fond naţionalist. Vechii socialişti, 

care au fost niște internaţionalişti de formulă, 

în îond au fost niște naţionalişii, dar cărora 

le-ar fi fost ruşine să se declare naționaliști. | 

% 

Acum, cînd am văzut că critica socialiștilor 

se asamănă cu acea a lui Eminescu,—că şi ei şi 

el se ridică împotriva formei sociale din vremea 

lor, în numele intereselor claselor de jos uropsite 

şi sărace, că se ridică nu numai împotriva as- 

pectului politic al formelor nouă, ca junimiştii, ci 

şi împotriva felului de împărțire a bogăției națio- 

nale, revendicind o mai mare parte pentru catego- 

riile sociale obijduite, —acuma pricepem mai bine, 

ceia ce am mai relevat altădată”, că sufletul 

reacționarului Eminescu na tost așa de străin 

pentru socialişti, că, cu toată deosebirea de so- 
  

1) Noua Revistă romînă, vul. 3, No. 36.
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ZJuții, socialiștii au simţit în Eminescu un suiiet 

tovarăș, de unde a urmat că mai toți socialiştii, 

dacă nu toți. au fost eminesciani, găsind în po- 

ezia maestrului răsunttul propriilor lor dureri, 

Desigur că poezia lui Eminescu e condiţionată 
şi de alţi factori; dar factorul social €, fără 
îndoială, tristeța produsă de ruina claselor „po- 
zilive*, —și această tristeță, care n'a găsit răsunet 
în patruzecioptişti, a săsit răsunet în tinerimea 
încurerată de mizeriile claselor aechi, care a îm- 
brățișat „socialismul“. 

Din acestea sc va înțelege, apoi, și alt fapt: 
acela că Eminescu a fost considerat, acum vre-o 
21 de ani. de cătră speta iui, Cuconu Leonida 
și Titircă Inimă. rea, ca un socialist — Chiar pen- 
tru aceia care nu cunoșteau proza sa,--nemul- 
țumirea, revolta, atacui la formeie sociale ce res- 
piră poezia sa, erau deajuns pentru ca Eminescu 
să fie calificat, de cătră vulgul care știa ceva 
despre dinsul, ca socialisț 7 2. 

* 

Aşa dar, în crificu societăţii, Eminescu și so. 
cialiştii samănă periect, -Şi, dacă tinerimea a fost 
  

1) Am vorbit mai sus, în treacăt, de factorul pur psihic. 
2) Vezi Culegere ete. p. 127, unde, spre a se apăra de 

sociali<m, forţează nota reacţionura.-—De altmintrelea, 
Eminescu se pare că a avut mumenie de „socialism. 
Şi aceasta rezulta nu din „Împărat şi proletar”, cum au 
*oit uuia, căci „sorialismul” diu prima parte a acestei 
poezii are acolo numui rolul de piesă de Sprijiu ventru 
partea a doua, care e teo+.lizarea pesimismului. Socia- 
dismul lui Eminescu, manifestat, în poezii, cel mult în
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atrasă de aceşti oameni, aceasta se datorește cri- 

ticii, și nici de cum soluțiilor propuse. (Şi tot 
critica, iar nu soluțiile junimiştilor, au atras mulţi 

tineri de valoare în partidul junimist). 

Acele soluţii, la ideal, erau: pentru Emi- 

nescu, reintoarcerea la trecut (la care trecut ?); 

pentru socialişti: societatea socialistă sau, mai 

bine zis, „viitoare“... 

Dar nici Eminescu nu crede (in majoritatea 

afirmațiilor sale) realizabil idealul lui,—și nici 

socialiștii. 

Şi Eminescu și socialiștii se mărginesc la un 

program, —mai vag al lui Eminescu, mai precis 

al socialiştilor,— program lavorabii “claselor mij- 

locii şi țărănimii. 

Deosebirea dintre dinşii este numai politică. 

Eminescu este un conservator. Lui nu-i place li- 

beralismul politic, 'dar se resemnează. Se re: 

semnează însă cu greu, şi, ca să dăm un exemplu 

care ilustrează totul, el e împotriva reducerii 

celor patru colegii la trei. Z)enocratisuul, pentru 

Eminescu e sinonim cu demagogismul. Cind 

înșiră formele posibile de guvernămint, el scrie: 

„Viaţa“, apare în proza sa sporalie ca, de pildă, cînd, 
vorbind de suferințele lucrătoarelov dela Regie (în „Viaţa“ 
e vurhba de lurrătuarele cusutorese) serie că : „chestiunea 
socială, atit de ventilută în Europa, trebue s'o revedem 
li noi îu forma ei cea mai crudă” („Diverse* în C. d. 1. 
1876, S, P. şi [. p. 236). Vedem de aici ră Eminescu ar 
fi ştiut unde să aplice socialismul: în adevăr la prole- 
tari. Dar aceasta e absolut incidental la Eminescu. De: 
sucialismul săn nu se poate vorbi.
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despotismul,  oligarhia şi... demagogismul, — 

acolo unde altu! ar scrie derrocratismtul. D— 

De aici ura lui cea mâi mare impotriva celui 

mai înnaintat democrat dintre  patruzecioptişti,. 

împotriva lui C. A. Rosetti. 

Socialiştii, din potrivă, voesce democratizarea. 

țării. Ei cer votul universal. De aceia, omul pe 

care-l vor stima mai mult dintre patruzecioptiști 

va fi același C., A. Rosetti. 

Cind socialiștii protestează împotriva asămă- 

nării lor cu junimiştii, A np'au dreptate în totul,. 

căci în critica întroducerii formelor nouă se asa- 

mănă ; dar protestul lor e în mare parte îndrep- 

tățit, căci socialiștii, în deosebire de junimişti, 

au criticat aceste forme din punctul de vedere al 

claselor de jos, şi apoi, ca soluţie, au dat so- 

luţii economice şi politice favorabile acestor: 

clase. 
Cu Eminescu, asămănarea e și mai mare, 

cum am văzut: Singura deosebire stă in soluţiile: 
politice. 

* 

Am expus îaptele. Am putea să isprăvim şi 

aici.—Dar se impun oarecare judecăți asupra 
atitudinii acestor critici. 

Catastrofa, pe care au prezis'o şi Eminescu și 

socialiștii, — dispariția ţării, -— nu sa întimplat. 

1) Culegere etc. p. SI. 
2) Rev. soc. p. 429.
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'Oricit de rău ar fi în acest moment, privind 

lucrurile în bloc,—viaţa economică, politică, so- 

cială, culturală, ete,—vedem, de atunci pănă azi, 
un progres. 

Aceasta e de ajuns ca să concludeni că acești 

critici n'au fost drepți în critica lor socială, 

căci nimic nu poate dovedi dreptatea sau ne- 

dreptatea unei critice, de cît îndeplinirea ori nc- 

îndeplinirea prevederilor scoase din acea critică. 

lar în atacurile pătimașe aduse reprezentan- 

ţilor formelor nouă, ei n'au avut dreptate deplină. 

pentrucă nu şi-âu dat samă de fatalitatea lucru- 

rilor.— Ba nu ! Uncori şi-au dat samă. Aşa Emi- 

nescu, își că samă de o latură a lucrurilor. cind 

scrie că în ultimii 50:de ani, lucrindu-se pentru 

emanciparea națională, n'a fost vreme de studiat 
condiţiile reale ale ţării n. 

Această simplă afirmare răstoarnă toată cri- 

tica lui Eminescu împotriva „Roşilor. Căci, dacă 

a fost fatal să fie cum a fost, atunci clasa Ro- 

șilor n'a fost vinovată ; relele criticate au fost, 

cum Sar zice. datorite unui caz de „îorță ma- 
joră:. o 

Dar Eminescu, în focul criticii, a uitat întot- 

deauna această consideraţie... 

Socialiştii, care nu şi-au dat samă de acest 

lucru, şi-au dai samă, în schimb, de un altut: de 

  

1) Culegere ele. p. 131, 
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care nu şi-a dat samă Eminescu. Ei au priceput. 

că instituţiile nouă au fost, insele, falule, căci 

ele au îost datorite presiunii Europei D. 

Apoi, dacă forma politică şi socială,—cu toate 

relele ei incrente. —a fost impusă, mai este vi- 

novată cutare sau cutare categorie de oameni ? 

Dar socialiștii spun că pairuzecioptiștii ar fi 

fost datori să facă o selecţie, să aleagă şi să 

importe numai părțile bune ale formelor nouă din: 

Apus 2. E serios acest lucru ? Şi mai ales în 

gura unui socialist, a unui determinist, chiar fa- 

talist în politică ? Apoi dacă în Apus, într'o so- 
cietate cultă, şi unde păturile populare puteau 

opune o mai mare rezistență conștientă, formele- 

nouă dăduseră atitea rele,—de unde pretenţia ca 

la noi uceleaşi forme să dea roade mai bune de: 

cit în Apus? 

Era falal ca la noi formele acelea să dea 

roade şi mai rele, din atitea pricini, pe care nu 

e locul să le înşirăm aici, pricini care, în mare 

parte, rezultă din însăși acea lipsă de „condiţii 

istorice“ şi autohtone pentru formele novă, „bur-- 
sheze:, de care vorbesc şi socialiştii şi Eminescu.. 

* 

Și dacă se putea ca formele nouă să dea 

un rezultat cu puţin mai bun,—și se putea, dacă 

    

1) Res. soc. p. 403. 
2) Rev. suc. pp. 396, 432, ete.
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între purtătorii, între reprezentanţii acelor forme 
ar fi fost mai mulți oameni buni şi inteligenţi, — 
-atunci vinovaţii cei mari au fost aceia care au 
„lăcut „eminescianism* politico-social și socialism. 

Ne înţelegind fatalitatea lucrurilor, ne înţele- 
„gind că Rominia trebuia să îmbrace aceie forme 
„nouă, dacă nu din alte cauze, cel puţin din cauza 
presiunii europene, — eminescianii și socialiştii, în 
loc să ajute, prin colaborarea lor, la stoarcerea 
maximului de bine ce puteau da aceste forme. 

“Și-au cheltuit energia în chip steril, criticîud, lup. 
tind împotriva purtătorilor acestor forme, în loc 

„să se amestece între ei și să colaboreze la în- 
troducerea şi adaptarea acestor forme. 

Dacă toţi acești critici s'ar fi alipit, de -pildă. 
la C. A. Rosetti, care voia ca aceste forme 
(fatale) să servească cît mai mult claselor de Jos, 
lucrurile ar fi mers cu totul altiel, — presupunind 

„că C. A. Rosetti ar fi avut stofa unui om de stat. 
Acești critici, făcînd ca tot ce a fost mai bun 

:în citeva generaţii să critice, în orice caz să 
stea deoparte, —de unde a. urmat că formele nouă 
mau avut ca purtători tot ce a fost mai bun,-—au 

„tăcut o operă dăunătoare pentru țară, au oprit 
progresul ţării, au pus, deci, piedeci la îmbună- 
“tățirea soartei acelora tocimai, în numele înterese- 
lor “cărora vorbeau..; au făcut îoperă de reac- 

;ționari. Ă 

 



  

NI. 

Spiritul critic în Muntenia. — Sinteză de criticism 

şi patruzecioptism : A. Odobescu. | 

Am văzut că. în Muntenia, din deosebite cauze, 

nu s'a putut desvolta un curent critic, ca în Mol- 

-dova. 

De aici nu urmează că toți scriitorii din Mun. 

tenia au căzut victime exagerărilor novatoare. Un 

Bălcescu, un Alexandrescu, un |. Ghica, au re- 

zistat contagiunii. „De altmintrelea, criticismul mol- 

dovenesc, care a luptat impotriva curentelor ex- 

trem novatoare din toate părțile locuite de Ro- 

mini, nu şi-ar fi ajuns scopul, dacă n'ar fi dat 

rezultate şi aiurea decit în Moldova.— Faptul că 

un Bălcescu, un Alexandrescu şau un Ghica au 

fost în. legături . cu criticii din Moldova, colabo- 

rînd chiar la revistele critice moldovenești, = do- - 

vedeşte și înriurirea acestui curent asupra scrii- 

torilor munteni și faptul că orice spirit. critic. de 

aiurea a trebuit să se aljpească la marele curent 

critic moldovenesc. 

Dar un Bălcescu, un Alexandrescu, și chiar: un.
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i. Ghica la început, n'au fost, de fapt, critici. Ei 
nau luptat împotriva novatorilor, nici în teorie ca 
Alecu Russo, nici în opere artistice de propa- 
gandă ca Alecsandri în „comediile: sale. Cel mult 
dacă au înriurit asupra contemporanilor lor prin 
exemplu, deci îndirect—cum a înriurit Alecsan- 
dri prin „poeziile“ sale. Şi, după cum înriurirea 
exercitată prin exemplu de cătră Alecsandri, prin 
„poeziile“ sale, nu se poate socoti, firește, ca o 
activitate de critic, ;—Și nici n'am socorit” 0,—tot aşa, 
nici opera lui Bălcescu ori Alexandrescu nu se 
poate socoti ca o atare activitate deși, încă odată, 
aceste opere au putut să aibă un mare rol în 
ferirea publicului de influenţa novatorilor. 

Este un personagiu care ar putea fi citat aici, 
Și anume Eliade Rădulescu. În „Gramatica“ sa 
dela 1827, el are, în privinţa limbii, o atitudine 
justă şi reprezintă bunul simţ. El declară, ca și 
Alecu Russo, ca şi Odobescu mai tirziu, că nu 
scriem pentru Strămoşi, ca să schimbăm limba 
latinizind'o, — ci pentru contemporani. Dar, totuşi, 
nu putem pune pe Eliade în rindul spiritelor cri- 
tice, pentrucă atunci, cind presiunea sistemelor 
linguistice a crescut, cind rolul criticei ar fi fost mai 
urgent, el n'a mai putut rezista și, dela 1840, cu 
al său „Paralelism“, devine unul dintre cei mai 
aprigi, şi mai primejdioși, propagandiști ai refor- 
mării limbii,—iîncit persoana lui devine ţinta ata- 
curilor unui A. Russo, Alecsandri, Eminescu, etc. 

 



    

SPIKITUL CRITIC IN CULEURA ROMÎNEASCA 209 
  

lar în literatură, importanța prea mare ce o dă 
Eliade traducătorilor din limbile străine (ucru 
de care, cum am văzut, nu s'a entuziasmat nici- 
odată școala critică moldevenească), alăturea de 
lipsa oricărui interes şi înțelegere pentru curen- 
tul poporan,—sint tot atitea trăsături, care nc fac 
să-l considerăm printre sportatorii,— foarte me- 
ritoși dealtmintrelea,—ai culturii străine, dar nu 
printre adevărații ei asimilatori, | 

Şi nici în politică, cum am avut prilejul să a- 
răt aiurea !), Eliade nu poate fi socotit ca un 
spirit critic,—ci ca un novator exagerat, chiar şi 
atunci cind profesa conservatismul—un conser- 
vatism «loctrinar, importat de aiurea, exotic. 

Un om care reprezintă cu adevărat spiritul 
critic în Muntenia este Odobescu, pe care îl gă- 
sim, dela început, dela primii paşi pe care îi 
iace îri publicistică, colaborator al Ronzniei Ii: * 
lerare. E semnificativ îaptul că publicaţia, la care 
se adresează tinărul muntean Odobescu, este a- 

ceastă revistă critică din laşi.—Și tot atit de ca- 
racteristic e faptul că, mai tirziu, cind are revista 
sa, Revista: Română, el publică, în 1863, urma- 
rea „Cugctărilor* defunctului Russo, care nu-şi 
putuse tipări opera întreagă, România lilerară 
fiind nevoită să-și suspende apariţia. lată un e- 
xemplu că critica, ori unde a apărut, a fost cau- 
zată de critica din Moldova şi s'a subordonat ei. 

1) Vezi, mai sus, p. 35—56. 

  

ii
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ste cunoscută lupta lui Odobescu impotriva 

latiniștilor, prin repetatele critice ce le face, ca 

membru al Academiei, împotriva dicționarului 

lui Laurian şi Maxim. " 

Autorii dicționarului, . zice Odobescu, nu pun 

n dicţionar limba rominească vorbită şi scrisă |); 

nu îac din dicţionar „oglinda limbii din trecut pănă 

în prezent 2); ci recomandă crearea unei limbi 

mat asămănătuare cu limba latină, —aşa cum li se 

părea lor că trebue să se fi vorbit într'o epocâ.— 

pe care no cunoaştem... Dar, zice Odobescu. 

noi scriem pentru cei de azi și nu pentru cei 

din trecut 8).—Şi el se sparie de ideia că acel 

dicționar ar putea să pătrundă în tinerime şi că 

limba din el ar putea să devină limba urmaşilor +) 

- Intrind în detalii, el recomandă Academiei să 

nu fie riguroasă în alegerea cuvintelor romineşti 

şi în etimologism. şi să nu fie „prodigă” în neo- 

logisme 5). 

Să nu fie riguroasă îri alegerea cuvintelor: 

Căci slavonismele,—mai ales de ele era vorha.— 

sînt justificate prin uz. și dacă le-am alunga. am 

ripi originalitatea limbii romine care, în deose- 

bire de alte limbi romanice (care sînt: latine 

plus germanice. ctc.), e alcătuită din limba la- 
    

1) Scrievi literare şi istorice, II, p. 320,—anul 1873. 
2) » - . - M. p. 405.—anul 1877, 

3) - - - » II, p. Br0.—anul (54. 
4) - r - „Il, p. 380,—anul 1871. 
5) . - „IL p. 3t3—anul 19871. 
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tină plus slavonă... Slavonismele care trehuesc 

alungate, și încă nu toate, sint cele datorite . in- 

Huenţei a doua slavone, traducerilor bisericeşti 1), 
și, încă, acele, care fac parte din limba bisericească 
actuală, nu pot fi înlocuite decit foarte încet. pen: 
trucă limba bisericească are un: caracter venera- 

bil. greu de atins 2). - 

Să nu fie „prodigă“ în neologisme: 
Căci nu sint necesare decît acele neologisme, 

care denumesc idei ori Jucratri nouă, pentru care 
nu există cuvinte băștinașe 2): de aceia. să se 

scoată „galicismii nejustificați” întrodușşi prin tra-. 
duceri servile din limba franceză +). 

Să nu fie prea riguroasă în ctimologzism : 
l'orma cuvintelor să fie cum e în limba vie.— 

ziine nu mene,— căci, incă odată. nu scriem pen- 

tru trecut. ci pentru prezent. Odobescu se ridică, 

deci, cu: putere, împrotiva ortografiei ardelene în 

genere şi a lui Cipariu în specie 5). 

Odobescu își dă samă de greutatea de a scăpa 

de „sisteme“ €), fapt care ne-ar putea face să ne 

pomenim cu două limbi: una în Ardeal și alta 

aici ?)*. Şi anume: în Ardeal o limbă creată prin 

1) Scrieri literare şi istorice |, p. 364,—anul 186). 
2) » - - Ii, p. 397,—anul 1877. 
3 . * „II, p. 390.—anul 1878. 
4, man, p. Bă5,—anul 1873. : 
5) - o |. p. 489. 392. anul 1572, 
6) - . mm Ip. E60.—anul 1872. 
i - - - - 1. p. 49%9,.—anul 1862.
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concesii făcute arhaismelor, şi aici o alta, 'creată 

prin concesii făcute limbilor neolatine moderne”). 

EI chiar observă că, grație acestor sisteme,-—şi 

contribuind și provincialismele, caşi lipsa de co- 

municaţii intelectuale, — gazetele unei provincii au 

ajuns să nu mai fie înțelese în celelalte provincii 2). 

Dar Odobescu, să nu uităm,e un Muntean. şi, 

ca atare, nu poate scăpa cu totul de influenţa 

„sistemelor“. El va fi de părere, de pildă, că tre- 

bue să reînviem arhaismele de origine latină 

pierdute3),—ceia ce n'ar fi spuso un husso,— 

iar în propria-i ortografie va face concesii „eti- 

mologismului“, scriind, de pildă, Puciu (puţin), 

veră (vară), etc.—Dar vom stărui încurind asu- 

pra „muntenismului“ acestui critic. 

Aceiaşi atitudine de critic o are Odobescu şi 

în privința literaturii. Acest fin estetician, se'nţe- 

lege dela sine că nu a putut, ca alţii, să se 

entuziasmeze de o operă rominească, numai 

pentrucă e rominească, cași Alexandri, caşi d. 

Maiorescu și ceilați critici. Dar avem de re- 

levat ceva mai important: Ideia „că că.„Jitezatura 

al îzsefa_dec decit prin “înspirarea de ja. tara, po- 

_pulară = Această idee, eminamente moldove- 

  

1) Scrieri Literare şi istorie, ÎI, p. ă5t.—anul 1864. 
2 Pa - - - 1, p. 85u.—anul tăi, 
3) - - - a I, p. B68,—auul 1861, 
4) . [a . 1, p. t8i,—anul 851,
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nească, Odobescu trebue so fi împrumulat dela 
critica din Moldova. Dar- el n'a stăruit asupra a- 
cestei idei capitale, — lucru în care noi vedem, 
iarăşi, „muntenismul“ său. !) | 

Dar acolo unde apare clar acest „muntenism=, 
sint ideile politice ale lui Odobescu. — Odobescu, 
sufletește, a fost un Alecsandri,—cu toate deose- 
birile dintre dinşii: Odobescu spirit disciplinat, 
capabil să se specializeze într'o ramură a ştiinţii, 
Alecsandri tip ideal de diletant. — Încolo. acelaşi 
epicureism şi scepticism, aceiași plăcere a înde- 
ietnicirii cu lucrurile frumoase, același aristocra- 
tism; rafinat... 

Dacă Odobescu, care a fost un „Roș, ar fi 
fost Moldovan, ori ar fi trăit în Moldova, el chiar 
de ar fi iost un -părtaș din acea generaţie dela 
1848, care-și hrănea inima cu cele mai vii şi 
mai inalte aspirațiuni“, cum zice singur 2), totuşi 
ca „inclinat, de altmintrelea, mai mult din fire 
cătră ocupațiunile literare şi istorice“, cum zice 
imediat tot el,—probabil că n'ar fi avul nici mă- 
car atitudinea, destul de cumpănitoare a lui A. 
Russo, ci atitudinea lui Alecsandri care, şi el, 
la 1848 a fost „părtaş“ al mișcării revoluţionare, 
«lar care, spirit sceptic și rafinat, „înclinat“” şi el 

1) In privinta lui Odobescu ca critic în introducerea 
şi asimilarea ştiinții, nu vom vorbi aici. Amintim numai 
activitatea sa archeologică, atit constructivă cit şi eritică, 

2) Scrieri literare şi istorice, LUI, p. 622,—anul 4987,
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„din fire cătră ocupațiile literare“. a devenit mai 

tirziu conservator. 

Trăind însă în ţara „liberalilor“, a „Roșilor“, 

în țara luptei pentru translormarea Rominiei, el 

a fost un „patruzecioptist“, un „Roşu“. 

Bine înţeles că vorbim de, ideile şi de. activi- 

tatea lui Odobescu de pănă la 1880, din perioada 

de formare a statului romin, din vremea cînd 

partidul. liberal. mai mult „roşu:, nu-și schimbase 

incă fizionomia şi aspiraţiile, schimbare dată pe 

față și determinată de retragerea lui C. A. Rosetti. 

Odobescu e un „țărănist“, cum se zice azi, în 

adevăratul înțeles al cuvintului. Constatind că 

pămintul e. pe nedrept al „ciocoiului“ şi că țăra- 

nul e „rob“, prevede că în curind pămîntul va fi 

îunapoiat ţărănimii!). Mai mult. EI ni se arată ca 

un adevărat „poporanist“, cind, conștient de da- 

toria ce o are faţă cu țarănimea, a cărei muncă 

ii dă posibilitatea să se cultive, se simte obligat 

să-i dea şi ei în schimb ceva din cultura, pe care 

o poate căpăta: graţie acelei munci a țăranimii 2). 

El vrea ridicarea politică a ţărănimii, partici- 

„parea. ei la trebile statului, prin schimbarea sis- 

temului electoral 3) şi ridiearea ei culturală şi e- 

conomică, prin crearea de școli şi bănci populare“). 

î) Scrieri Literare şi istorice, I, D 25.—anul 1831. 
2) ” . » - I, p. 96,—anul 1851. 
3) - . » Iu 5. 337, 340,—an. 4876, 
4 pi. * - Tii, pp. 321, 323,—an. 1876. 

m
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În deosebire de criticii Junimii, el recunoaşte 
că ţara a progresat și, exagerind de sigur, con- 
stată că fondul corespunde formelor !), ceia ce-l 
face să fie un admirator al Franţei, care, zice el. 
ne-a civilizat 2). | 

Și fiindcă acei care au adus acele forme, acea 
civilizaţie. sînt liberalii, el îi laudă și însuși e li- 
beral.—Şi, dindu-și samă de rolul burgheziei 
muntene în redeșteptarea naţională și în întrodu- 
cerea formelor nouă, Odobescu are cuvinte de 

laudă pentru „Bucureștiul“ liberal care, observă 
el, a silit și pe dușmanii liberalismului să devină 
și ei liberali 3). , . 

Acest „liberalism“, îl duce departe pe Odo- 
bescu : la un idealism exagerat, poate, —chiar la 

utopii : , 
Acest „liberalism“ îl face să ia o atitudine 

prietenoasă față cu Evreii, la' 1879, în vremea 
revizuirii constituției 4). Acest «liberalism* îl face 
pe muamleanul Odobescu să fie un irredentist 5). 
(Moldovanul Eminescu, cu tot patriotismul său . 
Și cu tot sentimentul său adinc de unitatea nea- 
mului rominesc, zicea că _irredentismul ţine de 
teoriile eltine, ca pacea universală, etc.) 

Dacă vom adăoga la toate acestea şi cintarea 

1) Sevieri literare şi istor ice, III, pp. 321, 323,—an. 1876. 
2 "n - » III, p. 644, "anul 41881. 
3 - . - III, Pp. 466, 469. —un. 1879. 
4) [ 1 » Ii, pp. 483. 485,—an. 1839, 
5) [ > - IL, p. 24,—anul 1831.
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trecutului în felul lui Bolintineanu: evocarea vre- 

murilor de bărbăție pentru a imbărbăia prezen- 

iul 1)—o stare sulletească caracteristică mai de- 

grabă la scriitorii munteni decit la cei moldo- 
veni,—ni se va lămuri, însfirşit, figura lui Odo- 

bescu: sintesă de criticism și de patruzciop- 

tism pur. : 

„Sinteza aceasta e simbolizată chiar prin pu- 

blicaţiile în care-şi incepe cariera sa de scritor. — 

Ca critic, Pam văzut că se alipeşte la Rominia 

literară din laşi. Ca „patruzecioptist“, îl vedem 

colaborator al Romanalui lui C. A. Rosetti, unde 

și-a publicat aproape toate articolele, de care 

ne-am folosit mai sus. 

Această alipire a lui Odobescu la aceste două 

publicaţii ne dă, ea singură, fizionomia specială,— 

și unică dintrun punct de vedere.—a acestui om 

și ne arată posibilitatea sintezei criticismului 

moldovenesc ci patruzecioptismul 7unfenesc. 

Această dualitate, — care, în realitate, este o ar- 

monie: Odobescu a fost un suflet armonios.— 

această -dualitate Ta. făcut pe Odobescu, care a- 

vea în sine un junimist, să nu se alipească de 

Junimea, de care-l îndepărta: patruzecioplismul 

său, specific spiritelor din Muntenia. 

Mai tirziu, după 1880, după desfiinţarea zechzia- 

1) Scrieri literare şi istorice, |, p. 2î,—-auul 1582,
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dui partid liberal, atunci cînd începe haosul şi 

nedumerirea în viața politică a ţării, cînd Romi- 

nia trece prin cea mai ingrată perioadă a isto- 

riei ei contemporane, Odobescu apucă alte căi. 

minat de alte consideraţii, care nu mai intere- 
sează... 

   



XII 

Spiritul critic în Muntenia. — Critica socială 

extremă : Caragiale 

Caragiale face parte din aceiaşi generaţie caşi 

Eminescu. Alăturea de acesta, el reprezintă şi 

caracterizează perioada a doua a literaturii romîne 

moderne. _ 

Din punct de vedere social, literatura sa este 

expresia acelora care, veniți în urma relelor pro- 

duse de formele nouă pentru anumite clase, se 

ridică împotriva acestor forme, penirucă au adus 

nenorocirea acelor clase. 

Critica sa, caşi aceia a lui Eminescu şi a so- 

cialiştilor, este excesivă, extremă. 

Ştiu că sună cam curios epitetul de „critică“, 

alăturat la 'opere literare atit de obiective ca ale 

lui Caragiale. Cind am vorbit de critica lui Alec- 

sandri, întemeindu-mă pe operele sale dramatice, 

nu putea să încapă nici o obiecţie, căci acele 
opere, cum mărturisește însuşi autorul lor, au 

fast opere & fese, scrise cu un anumit scop, ex- 

tern artei : de a fixa anumite tipuri, care înce- 

peau să dispară, pentru. a le-transmite posteri- 
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tății, şi cu scopul, şi mai extern artei,—de a 

biciui anume năravuri, spre a moraliza pe con- 

temporani. 

Desigur, Caragiale nu a scris cu nici un sc6p 

extern artei. EI. a fixat o lume întreagă, pentrucă, 

văzind'o, cunoscînd'o şi pricepind'o, a simțit ne- 

voia să exteriorizeze ceia ce crease în închipui- 

rea sa, ajutat de o putere neasămănată de ex- 

presie. , 

Dar de aicinu urmează că opera sa obiectivă 

este oglindirea indiferentă a lumii din aiară, în 

cazul acesta 'special: a societății rominești. 

Pretenţia de conștiință, în care se oglindește 

cxact lumea din zlară, pretenţia de conștiință- 

oglindă, cînd e vorba de acele aspecte ale lumii, 

pe care nu le putem percepe și interpreta decit 

din punct de vedere alidealului nostru omenesc, 

decit prin acel ideal,—este o pretenție nejustifi- - 

cată, pe care am analizat'o altădată, vorbind tot 

despre Caragiale. Subiectivitatea artistului, (şi | 
chiar a teoreticianului), are un rol esenţial în 
„perceperea şi interpretarea lumii morale. | 

Dar Caragiale e un satiric, un mare satiric şi, . 

de cind e lumea, - satiricii au avut pretenţia că: 

planează. mai presus de puterile oarbe care mînă 

pe oameni, că tocmai ei, satiricii, își dau samă, 
prin marea lor pătrundere intelectuală, de acele 

forţe oarbe.—Că genul satiric presupune, la acei 

care-l cultivă cu. succes, o mare putere intelec-
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tuală, e sigur,—dar că în concepţia lumii ei sînt 
numai niște „inteligenţe pure: şi că temperamen- 
tul, cu înclinațiile și aversiunile lui, nu joacă nici 
un rol, aceasta nu se poate susţinea. 

Ba, mai degrabă, se pvate susţinea că focmai 
satiricul este mai părfenitor, ca să spunem cu- 
vintul propriu, că tocmai el, pentrucă are un pu- 
ternic punct de vedere personal, este mai perso- 
nalist, mai selectiv, ca să întrebuințăm un bar- 
barism,— şi selecţia, nu se poate concepe fără 
un criteriu. lar acel criteriu, e clar, nu poate [i 
dat decit de idealul omenesc al satiricului. — Am 
vorbit de atitea ori de personalitatea morală care, 
fatal, străbate în opera unui romancier, oricît de 
obiectiv ar fi el. Şi, dacă și la un romancier, 
care poate, prin definiție, să fie mai olimpian. 
mai conştiință-oglindă, acea personalitate străbate 
în opera sa, este evident că la un satiric, care 
e stăpinit de sentimente puternice fnt4 de lumea 
ce 0 zugrăvește, acea personalitate se va vădi şi 
mai mult în opera sa. 

Pretenţia de conștiință-oglindă am văzut că au 
avut'o toţi criticii, și a avut'o şi 'satiricul de altă- 
dată, V. Alecsandri. Am văzut însă, că Alec- 
sandri, în realitate, a privit și “el societatea ro- 
minească prin prizma unui ideal, așa încit și o- 
pera sa e părtenitoare. Am văzut că pe Răzvră- 
tescu reușește să-l ridiculizeze cu cruzime, pe 
cind pe Sandu Napoilă, deşi vrea să-l ridiculizeze, 
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il face să apară aproape ca un om simpatic Şi 
"de bun simț.—Dar Alecsandri, în orice caz, v0- 
înd să ridiculizeze pe Sandu Napoilă, a căutat. 
cu tot dinadinsul să se comporte cu societatea 
rominească ca o conştiință-oglindă. 

Caragiale, însă, n'are un Sandu Napoilă. EL 
na văzut, el na fost afectat de ridicolele atitu- 
dinii reacționare din țara aceasta, ci numai de 
ridicolele atitudinii liberale, patruzecioptiste, de- 
mocrate, revoluţionare, ori „cum vo so mai. 
numiţi. ” 

Să fi zugrăvit. Caragiale cit de drept, cit de o-- 
biectiz, ridicolele atitudinii revoluționare, şi să 
nu-și fi exprimat nicăirea teoretic idealurile sale: 
sociale.—tot am avea posibilitatea şi dreptul să-l 
clasificăm printre adversarii revoluționarismului,. 
printre prietenii reacţionarismului, numai în urma 
acestei constatări : că el n'a ridiculizat decit o. 
atitudine și n'a ridiculizat niciodată, nicăirea, ati- 
tudinea cealaltă, reacționară, care o fi avind de-. 
sigur ridicolele ei... | , 

Dar, de fapt, Caragiale n'a fost întotdeauna o-- 
biectiv, uncori a exagerat peste marginile permise: 
satiricului ; și acolo, unde a exagerat, păcătuind 
Și împotriva artei, acolo, deci, unde nu poate fi 
vorba că a redat realitatea, acolo Caragiale „s'a: 
descoperit“, cum S'ar zice, și și-a arătat senti-.: 
mentele sale, idealul său omenesc, ura sa împo-- 
triva atitudinii revoluţionare. Trecind peste exa--
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eraţiile lui Caragiale în privinţa lui Rică Ven- 

tureanu ori Fariuridi, ne oprim asupra unui sin- 

„ur caz, Miţa Baston din Dale Carnavalului : 

Nae. 

„Vrei scandal cu orice preţ? 

"Miţa. 

„Da, (ridicindu»se) vreau scandal, da... pentrucă m'ai 
mitat pe mine, le-ai uitat pe toate; ai uifaf că sint 
fiică din „popor şi sînt violentă ; ai uitat că sint re- 
publicană, căân vinele mele curge sîngele martirilor 
dela 11] Fevruarie; (formidabilă) ai uitat că sînt plo- 
eşteancă—da, ploeşteancă !—Năică, şi am să-ți torn 
0 revuluție,— da o revuluţie... să mă pomeneşti!“ * 

Și, aiurea, tot Miţa: 

„Jur pe tot ce mi-a rămas mai scump, jur pe 
“statuia Libertăţii dela Ploeşti, că are să fie o istorie..."") 

E clar că na existat niciodată o femee în îun- 

dul mahbalalei bucureştene, care, în dezesperarea 

ei de concubină părăsită, să invoce republicanis- 

mul, pe 11 Fevruarie, statuia Libertăţii dela Plo- 

eşti ş. c. 1... Aci Caragiale şi-a dat satislacția de 

a terieli, cam lără nici un apropo, revoluționaris- 

„mul romin,—și aceasta, dealtmintrelea, în dauna 

artei sale! | 

Așa dar, nu numai că marele nostru satiric nu „| 

4) Teatru, ediţia „Minerva“, pp. 213, 258.
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ridiculizează niciodată pe reacţionari,. dar. încă 

exagerează, peste marginile permise de artă, ridi- 

culizarea „revoluționarismului:. . 

Dar nu e numai atita. Caragiale, cu -tot obiec- 

tivismul său (care, cum vedeţi, nu e pănă la sfirșit 

nedesminţit), găseşte prilejul să se amestece di- 

reci în bucăţi curat literare, pentru a da - lovituri 

„liberalismului*,— deadreptul. Admirabila sa bu- 

cată „Boborul:, o isprăvește prin aceste cuvinte: 

„Aşa s'a sfirşit Republica noastră! Aşa Reacţiunea 
a slişiat cea mai eroică pagină a liberalismului ro- 
miîn Je :), 

_Jată-l, dar, pe Caragiale zugrăvind cit poate mai 

bine o ridiculă aventură şi declarind că aceasta 

e „pagina cea mai eroică a liberalismului romin*, 

măsurind gradul de eroism al liberalilor după 

gradul de ridicol manifestat !—Şi băgaţi bine .de 

samă : Aici nu un personaj din nuvelă vorbeşte; 

vorbește insuşi Caragiale, amestecindu-se direct 

în opera sa... În schimb, are Caragiale 'o singură 

„pagină eroică“ a conservatismului şi a reacţiona- 

rismului romin? Şi. repet din nou: Atitudinea 
reacționară nu s'o fi pretind şi ea la ridicul * 
Dar,—mergem mai departe: Caragiale şi-a ex: 

pus și teoreticeşte concepțiile sale sociale și po- . 
litice, pe care, în opera sa literară, numai le în- 
irevedem : ” 

1) Momente, Schițe, Amintiri. ed. „Minerva“ p. 253,
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În articolul său Politică şi Cultură, Caragiale 

scrie : 

„Noi, ceştia, chemaţi grabnic la viaţa de stat prin in- 
staurarea principiului naționalităților, ne găsim astăzi, 
şi fireşte trebue să fim mindri de aceasta, cam în si- 
tuaţia lui Alexandru-Machedon—am zis cam, fiindcă 
este o mică deosebire: pe . cîtă vreme virtejul produs 
de acesta a fost extensiv, vîrtejul nostru este intensiv; 
cum am zice, Alexandrua ameţit o lume ca trombele 
şi ciclonii călători, iar noi ne ameţim singuri ca dervişii 
învărtitori. 

„Fireşte: Statul tinăr, înființat după împrejurări, 
are nevoe grabnică de o societate. Statul improvizat, 
în loc de a fi forma de echilibru” al fortelor..sociale 

la iii moment dat, caută să fie fondul și izvorul 
născător al acelor forțe. De unde statul ar trebui să 
fie rezultatul natural al_ societății, ne_pomenim că 
societatea trebue. să fie produsul artificial al statului. 
Statul improvizat, simțind că păşeşte în gol, are ne- 
voie numai decit de un razim pe ce să-şi pună picio- 
rul ; îi trebuie neapărat o societate, pentru liniştea lui, 
pentru âsigurarea iaţă cu el însuşi că existenţa lui are 
o rațiune mai temeinică decît norocul, poate necre- 
dincios, al citorva momente“. 

„Neavind aşa dar pe cine să-i impună lui refor- 
me. se gîndeşte el mereu la dinsele; neavînd 0 soci- 
etate, care să-i ceară ceva după nevoile ei, inchipueşte 
el nişte nevoi sociale, cărora le decretează pe dibuite 
satisfacerea. El tot speră şi nu oboseşte a spera că va 
face să rezulte dela dinsul o societate etc.“1). 

lată exprimată mai bine, poate, de cit oriunde, 

critica „liberalismului“, concepţia junimiştilor, a 

lui Eminescu și a socialiştilor,—și care este un 

1) Momente, etc. p. 328.
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adevăr:—că formele, la noi, au premers fondului, 

că sa importat o “organizare politico- -socială, co- 

respunzătoare unei altiel de societăţi decit a noas- 

tră, unei societăți în care clasa care dă tonul e 

o clasă,„—cea „burgheză, —ce nu există la noi. 

Şi Caragiale, neţinind samă,— caşi socialiștii şi 

junimișştii, cași Eminescu,—de faptul că liberalis- 

mul romin tota avut un substrat: burghezimea 

munteană, mai ales bucureşteană ; că acest libe- 

ralism, pe lingă că a îost înzpus de presiunea 

Europei, apoi a avut și electe bune, pe lingă ce- 

Je rele, și că a fost, în orice caz, un pas: spre 

progres, —neţinind, zicem, samă de toate aceste 

lucruri, Caragiale a fost un duşman al „liberalis- 

mului“, tot atit de intransigent şi de ireductibil caşi 

Eminescu, dar mai prolund și maifără milă decit 

acest din urmă. i 

Şi nu e o întîmplare că Aluntenia, lipsită de 

spiritul critic, a dat pe cel mai nemilos critic al 

„liberalismului“. — Acolo, unde a apărut şi a înflo- 

rit liberalismul, acolo trebuia să apară şi criticul 

lui cel. mai protund, căci numai un Muntean a 

putut avea ocazia să vadă liberalismul, — pe 

„Roşi“,—în toată desfăşurarea aspectelor sale. 

Altădată, după 1840, a putut apare şi în Mol- 

dova critică, dar Şi franțuzită,—un_critic social : 

Alecsandri. Acuma, acest critic nu putea apare 

decit în Muntenia. Şi să se observe că şi şcoala, 

pe care a formato Caragiale, ma avut nici un 

= 
15
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reprezentant în Moldova.—În Moldova n'au exis- 

tat, sau nau existat ca tipuri desăvirşite, deci 

reprezentative, un Jupin Dumitrache, un Conu 

Leonida, un Farfuridi, un Rică Ventureanu, etc. 

„Comediile« lui Caragiale, ca să vorbim deocâm- 
dată numai de ele, sint atit de „munteneşti”, încit 

și actorii, care au. știut să le “interpreteze mai 

bine, âu fost, dacă nu mă înşel, toți Munteni. În 

lași chiar, acel care a făcut creaţiuni de neuitat 

din Jupin Dumitrache, din Conu Leonida, din 

Trahanache, a îost un Muntean, neuitatul Arce- 

leanu. Şi lucrul e firesc: Un actor, cînd inter- 

pretează un tip, în realitate îl crează, şi orice. 

creațiune presupune o îndelungată observaţie, —o 

observație îără voe, de toate zilele, care permite 

actorului de a memora mii de atitudini, din care, 

"caşi scriitorul, alege inconștient, siatetizind ob- 

servaţiile sale în creafiunea sa. - 

Revenim. 

Aşa dar, Car agiale a criticat, —a „combătut” am 

putea zice, „— liberalismul. Aceusti e “semnificaţia 

socială și filozofică "a comediilor” sale: Co 

vedea că opera sa “de mai tîrziu, „Momente”, 

are o altă semnificaţie). 

S'a spus că marele nostru dramaturg a zugră- 

vit, în comediile sale, mahalaua. Dar aceasta nu 

este adevărat: Dacă personajele din O nvaple 

Furtunoasă, din Conu Leonida fuţă cu . reuc- 

[iunea şi din Dale Carnavalului sint mahaiă- 
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gii.—și încă pentru Rică Ventureanu trebue să! 
facem excepție : el e un „intelectual“..—apoi per-! 

sonagiile din comedia sa cea mai bună, din ( 

Scrisoure pierdută, nu sînt mahalagii. Trahanache. 

e mare proprietar; nevasta lui o „damă mare”:. 
Fariuridi, Brinzovenescu, Caţavencu, sint advo-! 

cați, sint „intelectuali“, cei dintăi doi împreună, 

cu Trahanache sint „stilpii puterii“ dintrun oraş! 
al ţării; Tipătescu e un înnalt funcţionar şi un om: 

cult; Agamiţă Dandanache un stilp al partidului; 
liberal, etc. 

Aşa că, cel puţin despre O scrisoare pierdută. 
nici vorbă nu poate fi de zogrăvirea mahalalei. 

Despre o singură comedie, D'ale carnavalului (cu 

toate că conţine frazele citate mai sus, în care 

se ridiculizează liberalismul), se poate spune, 

întradevăr, că e zugrăvirea mahalalei. Această 

comedie are un aer deosebit.—am putea spune 

că face o figură aparte,— de celelalte comedii ale 

lui Caragiale, nu numai pentrucă este mai slabă. 

căci se bazează numai pe trucuri şi pe vorbe de 

spirit, dar şi pentrucă are altă semnificaţie: —a- 

dică nare semnificația de a Îi o şarjă directă 

împotriva liberalismului, ci, dacă voiţi so legaţi - 

cu liberalismul, una loarte indirectă: întrucît 

psihologia personajelor şi limbajul lor sint cîecte 

şi ale stării nouă de lucruri, introdusă de liberali. 

Deşi personajele din O zoaple furbiousă şi 

din Conu Leonida fafă cu reucțiuneu sint maha-
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lagii, aceste două comeiii sînt, pentru toată lumea, 

de aceluşi fel, din aceiaşi familie, au aceiaşi 

semnificaţie cași O scrisoare pierdută, în care 

personajele nu-s recrutate din mahala. 

Prin ce lucru, atunci, toate aceste personaje; 

și din mahala și din clasele de sus, sint la îel de 

stupide ?— Apoi prin starea de lucruri pe care ol 

reprezintă, prin concepţia şi atitudinea lor poli-! 

tică, așa cum ştiu ele să o priceapă, să o ex-! 

prime, să o manitesteze,—prin liberalismul lor. 

În aceste comedii, Caragiale biciueşte o concep- 

ție, Sar putea zice un partid. Şi dacă acei, prin 

care biciueşte acea concepţie şi acel partid, sînt 

uneori mahalagii, aceasta e altă vorbă. Aţi văzut că 

ei pot fi şi din clase toarte innalte.—În O noapte 

Furlunoasă şi în Conu Leonida față cu reacțiu- 

eu, Caragiale nu scrie ca să zugrăvească ma- 

halaua, ci ca să Diciuiască liberalismul, întocmai 

caşi în O scrisoare pierdută. —Şi dacă, în O 

noapte furtunoasă şi în Conu Leonida faţă ci 

reactiuneu, Caragiale îşi ridiculizează personajele 

și pent:u structura lor sufletească grosolană, și 

pentru acel amestec de civilizaţie şi orientalism 

in puriarea lor zilnică,—le ridiculizează insă, na: 

ales, în ipostasul lor de reprezentanți ai libera- 

lismului. _ 

Şi cu ce talent, şi cu ce logică implacabilă — 

Personajele -din O noapte furlunoasă, pe lingă că 

au atit de îrapant individualitatea lor, apoi sint
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şi atit de simbolice!—]Jupin Dumitrache este 

clasa cea nouă, creată de liberalismul romin ; Nae: 

Ipingescu reprezintă formele nouă, „guvernămîn-i 

tul” ; Rică Ventureanu, în calitatea sa de redactor: - 

la „Vocea patriotului naţionale:, e quintesenţa in- 

telectualismului liberal.—-. Vocea patriotului zafio- 

nule“ dela „15/23 Răpciune:, în care Nae Ipingescu' 
cetește „Republica şi Reacţiunea sau Venilorele . 

şi Trecutul“ şi în care e vorba de „ce mînca dela 

datoriile, etc.“ !.... Nu vedeţi aici pe liberalul, pe 

„Roşul“ „pașoptist“ cu limbajul lui latinist și 

franțuzit, împotriva căruia a luptat şcoala cri- 

tică !—Dar versurile lui Rică Ventureanu adre- 

sate Ziţei !... Nu vedeţi pe poetul prost şi ridicol. 

răsărit în urma întroducerii stingace a culturii 

apusene, pe poetul împotriva căruia a luptat a- 

tita d. Maiorescu!—Dar Ziţa, cu limba ei împes- 

trițată de îranțuzisme, care vorbeşte cu despre 

despre „milocanul de Ţircădău*, bărbatul ei!... 

Nu vedeți în ea pe Gahiţa Rozmarinovici ori pe 

Coana Chiriţa a lui Alecsandri, pe temeia care a 

apucat să se „civilizeze* mai înnainte de băr- 

baţi!... Vă aduceţi aminte că, vorbind de teatrul 

lui Alecsandri, am arătat cum femeile au fost 

mai primitoare de cultură străină decit bărbaţii. 

Şi spuneam de pe atunci că „civilizaţia“ pătrun- 

zind cu vremea tot mai jos în păturile sociale, 

Caragiale nu mai dă peste un amestec ridicoi,. 

de civilizaţie si barbarie, în clasele cele mai de
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sus, civilizate complect în formă acuma, ci în 
clasele mai de jos, ori în clasele le__de e _parveniţi. 
Am văzut că personajele din 0, noapte faurtu 

* nousă sînt simbolice. Dar și legătura între dinsele 
e simbolică. Jupin Dumitrache, Nac Ipingescu Şi 
Rică Ventureanu se înțeleg perfect, se stimează, 
toți au ca ţintă a dușmăniei lor, şi ca ciment al 
legăturii lor, ura împotriva „ciocoiului“, și toţi 
jură, — și sint gata să îacă şi inlamii.—în numele 
„Slintei constituții“, pe care dealtmintrelea n'o în- 
țeleg, cum Jupin Dumitrache și Nae Ipingescu 
nu înțeleg nici lucrurile scrise în „Vocea patrio- 
tului naționale, deși le admiră, — simbol. şi acesta, 
ai neințelegerii formelor nouă, pe care le ad: 
miră. —În sfirșit coaliția între aceste categorii 
îtoud, — burghezime,. organele guvernămintului şi 
intelectualitatea liberalismului,—e simbolizată ad- 
mirabil prin expresia triumtătoare, prin recoman-! 
dația supremă, cu care se îac cunoscute perso- 
najele unul altuia, la sfirşitul piesei: „E dai 
noştri I*... in 

Numai pentru „scirțai-scîrțai”, cum îl credea 
upin Dumitrache pe Rică, înnainte de a-l şti 
cine e, numai pentru micul funcționar, serzilor 
al clasei celei nouă, numai pentru acesta are Ju- 
pin Dumitrache dispreţ. „Scirțai-scirțai“ nu e pu- 
terea intelectuală, ca Rică, nici cea guverna- 
mentală, ca Nae Ipingescu, nici cea hănească ca 
Jupin Dumitache: Ele un „hagabont:, un „coate 
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zoale“. EI nu e o pirghie a stării nouă dt ]u- 
cruri, ci un mititei șurub al maşinii. 

În Conul Leonida Jață cu reacţiunea, Cara- 
ziale, voind să scoată un puternic elect comic, 
pune îrazele cele mai războinic-revoluţionare în 
gura unui personaj ridicol de fricos, care tre- 
mură şi de umbra lui.—Pentru a face cit mai 
puternic contrastul între frica personajului și între 
„ideile“ profesate de el, Caragiale le exagerează 
pe acestea din urmă. De aceia,—uzind împărătește 
de toată permisia acordată satirei de a exagera, — 
Conu Leonida apare, în opera lui Caragiale, ca 
tipul extrem al „revoluționarului“ :—Conu Leo- 
nida e pur și simplu „republican“, —și, dacă ar 
avea și el un „Galibardi:, cu „0 mie de volin- 
tri“, ar face din Rominia o republică. În această 
comedie, Caragiale ridiculizează aventura Tepu- 
blicană dela Ploeşti. Comedia nu are o mare 
semnificaţie socială... cași aventura pe care o ri- 
digulizează... 

Comedia cea mai bună, pentrucă este o satiră 
„Mai adincă a unui fenomen social mai important, 
ieste O scrisoare pierdută. — Aici ni se zugrăvește 
liberalismul romin patruzecioptist în ultima-i fază 
(1883), reprezentat, nu ca în O noaple furhinoasă 
prin masa anonimă ce forma substratul acestui 
liberalism, ci prin conducători.—În această co- 

„ medie, Caragiale satirizează munai liberalismul, . 
căci. cum am Văzut, aci nu mai e vorba de o
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clasă, — mahalaua, —ori numai de anumiie carac- 

tere ridicole, ori inteligenți obtuze.— Aici e vorba 

de toate categoriile sociale, care întrupează îor- 

mele nouă, reprezentindu-le: proiesiile liberale, 

intelectualii, Fariuride, Brinzovenescu, Caţavencu. 

Tipătescu ; proprietarii mari, “Trahanache; poli- 

ticianii de la centru ai partidului, Agamiţă Dan- 

danache ; dăscălimea, Ionescu, Popescu; micii 

funcționari, Pristanda ; cetățenii de ultima treaptă, 

Cetăţeanul turmentat ; femeile care îac politică, 

Zoe ; însfirşit, „alegători, public*, adică toate cla- 

sele orășănești. Pe de altă parte, între aceste 

personaje sint şi oameni deştepţi, ca Tipătescu; 

și oameni şireți, dacă nu deştepţi, cum e Caţa- 

vencu; şi oameni proşti, ca Trahanache, Farlu- 

ride, etc. Apoi, oameni morali, din punct de ve- 

dere al moralei personale, ca Trahanache, Far- 

furide poate, dar care, cind e vorba de „politică, 

devin imorali, sau mai degrabă amorali; oameni 

imorali ca “Tipătescu, Caţavencu, etc. Însfirşit, 

din punct de vedere politic, unii, cea mai mare 

parte, mai puțin „subversivi“ ; alții, „subversivi“ 

în vorbe, cum e Caţavencu ; alții, material pentru 

demagogia subversivă, ca Ionescu şi Popescu (e 

o întreagă filozofie în numele ce le dă Caragiale 

acestor doi!) ; alţii, unelte ale iniamiei celor de 

sus, ca nenorocitul Pristanda; alţii, materie inertă, 

ca Cetăţeanul turmentat, care nu ştie „cu cine să 
voteze“... Din această comedie lipsește „burghe- 
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zul* liberal, Jupin .Dumitrache și poetul ridicol. 

Rică  Ventureanu, pentruca galeria să fie com- 

plectă.—În schimb, deşi nu sint puşi în scenă. 

dar îi vedem şi îi simţim şi pe supremii guver- 

nanţi din capitală, care dau ordine să se comită 

toate infamiile spre a fi ales Agamiţă Dandana- 

che, pentru a salva pe o „persoană înnaltă-, 

care a pierdut un bilet de dragoste.... 

Aşa dar, tot felul de clase, tot îelul de inteli- 

gențe, tot felul de caractere,—toţi au ceva comun. 

prin care sint și mizerabili şi ridicoli, şi acel 

ceva este liberalismul lor, sau, mai bine, noua 

stare de lucruri, datorită liberalismului romiîn. lar 

cel mai mizerabil, şi singurul care este umilit 
la urma urmei în această comedie, umilit peu- 

tfrucă nu reuşeşte, este Caţavencu.—Şi cine este 

Caţavencu, care ţine celebrul său discurs, în „anul 

de grație 7983* cum zice el?—Caţavencu este 

un „revizionist“, antagonistul timidului revizio- 

nist, în realitate antirevizionist, Farluridi. — Caţa- 

vencu, 7evizioiiisi, in anul 7693 (cind s'a îăcut 

alegerea pentru camera revizionistă) simbolizează 

gruparea lui C.. A. Rosetti.—Cel mai inflam din 

piesă este întruparea curentului celui mai înna- - 

intat, mai democratic, din fostul partid liberal, cu- 

rentul rosettist. Şi e semnificativ că el nu reu- 

şește: curentul revizionist, cum se ştie, a îost în 

minoritate. Şi Caragiale terieleşte cu ultima cru: 

zime această minoritate învinsă.
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Şi încă ceva. Acest „demagogism“ al lui Ca- 

țavencu, prin care Caragiale a atacat și a ridi- 

culizat pe C. A. Rosetti, e un procedeu cunos- 

cut, de care am vorbit aiurea, cind spuneam.că 

cine combate cu insistență „demagogismul“, o 

face cu dorinţa de a compromite democratismul.— 

Mai observați apoi, că această ură, îndreptată cu 

mai mare putere mai ales impotriva rosettismu- 

lui, am văzut'o şila Eminescu. C. A. Rosetti a 

fost omul cel mai urit de cei din „dreapta“... 

O scrisoare perdută, fiind publicată în 1881, 

în vremea  desbaterilor pentru revizuirea consti- 

tuţiei, imediat după alegerea camerei revizioniste, 
este un pamflet de ocazie împotriva evenimen- 

telor ia ordinea zilei. 
O noapte furtunoasă şi Conul Leonida față cu 

reacţiunea sînt din 1879, iar O scrisoare pier- 

dută dinu 1884. Va să zică, în primele sale opere, 

Caragiale luptă exclusiv împotriva liberalismu- 

lui. De acum încolo, opera lui Caragiale nu va 

mai avea această semnificație, el nu va mai 

porni teribila sa artilerie împotriva liberalismu- 

lui.— Vom vedea impotriva: cui.— Dar este inte- 

resant de observat, că lupta lui Caragiale exclu- 

ziv împotriva liberalismului roşu, patruzecioptist, 

rezoluționar, înceteăză cu O scrisoare pierdulă 

din 7684, adică atunci cind vechiul partid libe- 

ral se desființează, cînd în partidele politice se 
iace o turburare şi un haos, cînd partidele ajung 
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să nu se: mai deosebească mult, cînd nu mai 
poate fi vorba de „republicani“ și de „reacţio- 
nari“, cînd încetează, cum am văzut, și lupta 
d-lui Maiorescu și lupta lui Alecsandri.—Şi să 
se mai observe un lucru: Caragiale a criticat 
liberalismul în aceiași vreme caşi Eminescu, 
caşi socialiștii. : 

După  uceusta, satira lui Caragiale - își va 
schimba obiectivul. Incepind cu D'ale Carnata- 
lului (1885), urmind cu cîteva schiţe în Conzor- 
biri literare şi isprăvind, mulț mai lirziu, cu a- 
cele minunate Mormeule, Caragiale va satiriza, î 
adevăr, mahalaua. — Dar trebue să ne ințelegem 
asupra acestui cuvint. Mahalaua, pe care 60 sa- 
lirizează Caragiale, nu e o categorie socială, — 
clasa de mici burgheji, de mici iuncționari, care 
stă în suburbie, și ale cărei mijloace materiale, 
caşi cele intelectuale, sint restrinse. Mahaluua, 
pe care a satirizato Caragiale, e o categorie 
psihologică. E vorba de mahalaua intelectuală, 

“în care intră oameni din toate categoriile sociale, 
i în orice caz din multe categorii sociale: și mici 
"burghezi, Şi funcţionari inferiori, — dar şi oameni 
ibogaţi, sus puși, şi Îuncționari superiori, ŞI chiar, 
uneori, odrasle din clasa „nobilă“. — În 25 de mi- 
“nute, în Zelegrame, în Vizilă, în Five o'clock, 
in Reportaj, în Boris Sarafofț!, în Ullima oară. 

i
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în Abhnosferă încărcală. în High-Life, in Cadou, 

în Diplomatţie, în Aici economii, nu e vorba de 

clasa socială mahala. În aceste bucăţi, personajele 

sint, toate, din lumea mare, dintre „stilpii socie- 

tăţii“,. uneori dintre oamenii care sint puşi pe 

ultima scară a situaţiei sociale, și ca rang, şi ca 

avere. | | 
Dar, cu toată această deosebire de clasă socială 

a personajelor, ele fac parte, toate, din aceiași 

categorie sufletească, — culturală mai bine, dacă 

se poate întrebuința acest cuvint.— Cind le cetim, 

toate schiţele 'lui Caragiale sint de aceiaşi na- 

tură, au același aer, în ele se ridiculizează „ace. 

din neasimilareă “civilizaţiei, „din spoială “de cirvi- 

jizaţie, din contrastul între „pretenţie şi între rea- 

litate, din amestecul de civilizaţie și de barba- 

rie,--amestec manifestat în idei, în si mțiri, în 

purtări şi în limbaj. 
“Limbajut, dialogul, este partea esențială a a- 

cestor schițe. Mai intăiu, pentrucă ele sînt foarte 

dramatice, — Caragiale fiind mai înainte de toate 

un dramaturg,—şi în genul dramatic limbajul are 

tot rolul : prin el se zugrăvește personajul. Şi a! 

doilea, pentrucă limbajul, prin incoherenţa şi îm- 

pestrițarea lui, e de ajuns, el singur, să ne arate 

şi incoherenţa ideilor unei societăţi intorme, ori în 

„stare de formare, şi acel amestec de civilizaţii,-- 

redat prin amestecul de cuvinte vechi și nouă, 
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stilcite, schimonosite cași ideile, pe care le re- 
prezintă. 

Dar toate personajele schițelor sale fac parte 

din clasele nouă, din acele categorii de oameni, 

care au primit tormele nouă și le reprezintă, Je 

exercilă. Burghezimea mică mutulenească, bur- 

zhezimea mare, îuncționarii mici şi mari, gaze- 

tarii, etc. etc.—Şi de toate acestea cine este zi- 

nozat 2 Cine a tăcut cu putinţă aceste lucruri ?— 

Desigur, patruzecioptiştii, liberalismul. Așa că, 

în crilicu mahalalei, Caragiale critică tot libera- 

lismul, numai cit nu direct, ci în efectele sale. — 

“Cu dispariția patruzecioptismului, la 1884, dis- 
“pare şi critica acestui patruzecioptism. Dar etec- 

tele lui rămîn, şi critica lui Caragiale, uczena,; 

se îndreaptă asupra acestor electe. Ă 

Este interesant cum se oglindește în opera 

lui Caragiale inluziunea „civilizației“ nouă în di- 

feritele pături sociale. Şi aceasta apare clar, dacă 

“observăm cum se contagiază diieritele personaje 

de limbajul cel nou, simbolul formelor nouă, nea- 

similate cu adevărat.— Această infuzie, de care 

vorbim, şi care vine de sus, dela conducători, 

se ace, pe lingă altele, mai cu samă prin poli- 

tică, prin propaganda principiilor patruzecioptiste 

în presă mai ales,—şi prin literatura cea proastă. 

O noaple furtunoasă e caracteristică din acest 

punct de vedere. Observaţi, de pildă, pe Chiriac, 
in convorbirea lui cu Nae Ipingescu și cu Jupin
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Dumitrache, unde e vorba de afaceri publice, de 

arda naţională şi de celelalte, de „izirciţ”, de 

„rezonul la aşa motivi, etc., el vorbeşte în Zi 

bajul cel nou, ridicol. În vorbirea lui însă cu 

Veta, unde Chiriac nu mai este un ruaj al „sta- 

tului“, unde nu mai este vorba de afacerile pu- 

blice, de îormele nouă,—acolo el vorbește curat 

xomiîneşte, şi numai ici şi colo întrebuințează cite 

un cuvint nou, ridicol. Această apariție rară a 

cuvintelor ridicole, acolo unde nu e vorba de a- 

facerile publice, este o confagiuue! Limbajul lui 

Chiriac, caltă de cherestigiu, se contagiază de 

limbajul lui Chiriac, sergent în garda civică şi 

cetitor al „Vocei patriotului naţionale“... Şi iată-l 

şi pe Spiridon. El e candidat de caliă, de ser- 

gent în 'garda civică şi de cetitor al „Vocei:... 

E1 vorbeşte. curat, dar, deja, a învăţat și el cite- 

va expresii dela anturajul său... Vorbind de hică. 

el. ştie să-l numească: „persoana în chestie”, 

„persoana Madam Ziţei:, etc.—E interesant să 

comparăm pe Veta cu Zița. Zița a învățat la pen- 

sion, e o „fată romanţioasă“, ceteşte romane -de 

senzaţie, — „Dramele Parisului, cite au eșii toate 

le-am cetit“, zice ea.—Aşa dar, ea a venit în... 

serioasă atingere cu „civilizaţia“. . Şi limbajul ei 

este cum îl ştiţi: „pamplezir“, „alevua“, „monşe- | 

rul meu“, etc. Veta însă, care se vede căna 

învățat la pension, că nu cetește romane, care e 

romanțioasă într'un chip ioarte . practic,—ea var- 
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!beşte curat rominește, cași Chiriac în ipostasul 

"4ui de caliă, dar, cași Chiriac, e cgntagiată deja 

:Şi ca de limbajul nou, presură ici şi colo cite 

o expresie nouă,—căci Veta, deși nu lace politi- 

că, ci gospodărie în marginea Bucureştilor, suiere 

şi ca influența anturajului ei: a lui jupin Dumi- 

trache, a lui Chiriac, a Ziţei. 

Aşa dar: Patruzecioptiștii au creat pe Rică 

i entureanu, „redactorul“ ziarului pe care-l ceteşte 

Jupin Dumitrache ; Rică a creat, prin ziarul său 

şi prin discursurile sale, pe Jupiua Dumitrache ; 

Jupin Dumitrache crează, prin influenţa sa, pe 

Veta. —Pe de altă parte, aceiași patruzecioptişti, 

aducînd cultura străină, au creat pe autorii de 

mahala şi pe organizatorii de pensioane; aceștia 

au creat pe Zița; Ziţa crează pe Veta. Iată lanţul! 
Această „civilizaţie“ „aşa dar, străbătind de sus 

în Jos. a dai” un âspect ridicol tuturor claselor, — 
și acest ridicol este mahalaua, pe care o ugră- 
veșie ” Caragiale, mahalaua sufletească, recrutată 

din mai toate clasele. —Numai hoerimea de sus, 

carc ă âvut vreme și posibilitate să-și asimileze, 
în formă. această civilizaţie ; şi țărănimea, la 

care încă n'a ajuns, sau nu ajunsese „civilizaţia“ 

aceasta pe vremea lui Caragiale,— numai aceste 

clase nu i-au dat contingent în opera sa satirică. — 

Acuma, evident, această „civilizaţie“ străbate tot 

mai jos în păturile sociale: cu cit străbate mai 

Jos, cu atita unele pături sociale de sus pierd as-
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pectul ridicol, şi cu atita alte pături mai de jos, 

inuenţindu-se de această civilizaţie, iau acel 

aspect ridicol la rîndul lor. 

Să ne oprim acum puțin, şi în treacăt, asupra 

cîtorva categorii de personaje din schiţele lui Ca- 

ragiale, spre a vedea cum zugrăvește el această 

„mahala“, sau, mai bine, ce zugrăvește, ce as- 

pecte lau lrapat mai mult, ce învinuire aduce el 

acestei mahalale, de ce lucru, deci, face el răs- 

punzător liberalismul romin. Înstirșit, cu alte cu- 

vinte, spre a vedea ce sint și cum sint aceste 

clase nouă, pe care se intemeiază formele nouă 

în care trăim. 

Mai întăiu, acuma, în schiţele sale, Caragiale 

zugrăvește mai mult clasa mijlocie.—şi mai rar 

acea clasă zugrăvită în Scrisoarea pierdută. Bu- 

căţi, ca High-life, ca Five o'clock, ca Telegrame, 

etc. în care să zugrăvească pe „stilpii puterii“, sint 

într”o proporţie redusă.—În majoritatea schițelor 

sale, personajele sint, mai ales, funcționarii de 

toate felurile, care formează, de fapt, în mare 

parte mica noastră burghezie. 

Aceşti oameni se numesc, mai toți, Ionescu, 

Georgescu, Vasilescu, Popescu, Protopopescu, 

Iconomescu, adică oameni „fără strămoşi“, cum 

se zice, feciorul lui lon, al lui Gheorghe, al lui 

Vasile, feciorul popei, al protopopului, al "icono- 

mului, etc. 

Aceste nume sint foarte caracteristice. Ele arată,
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mai întăiu, joasa extracție a personajelor, — inva- 

zia straturilor celor mai de jos în viața socială — 

şi apoi lipsa de personalitate a acestor personaje, 

insignifiența lor, caracterul de turmă. Aceste per- 

sonaje, ridicate „spre suprafaţă, sint pasta amorlă 

pe care formele nouă lasă aceiași pecete, pocită 

Și vulgară. 

“Şi, mai întăiu,toată această turmă este lipsită. 

de interesele adevărate ale vieţii, umplindu-și, în 
chip mizerabil, golul sufletesc de ființe desrădă- 
cinate, prin tot felul de îndeletniciri fără rost. 

! lată familia care. se zbuciumă să petreacă o zi 
"la Sinaia (Tren de plăcere), zbucium din care 
„nu profită decit doar madam' Georgescu, care 
ascultă, noaptea pe lună, „menuetul lui Pedera- 

ski“, cîntat de ofițerul de administraţie Mişu. Ori, 

iată, mai caracteristic, pe acei oameni (De închi- 

riul), care, în lipsă de altceva, de alte eveni- 

mente, se mută din jumătate în jumătate de an, 

fără alegere, în case și mai rele decit cele unde 

au stat,—stare sufletească ce culminează în acea 

hazlie intimplare a acelor două cucoane, care au 

case alăturea, făcute absolut la îel, şi care, după 

„ce oltează luni întregi că nu-și pot închiria ca- 

sele, invidiind pe toţi aceia care se muiă cărin- 

du-și penibil cioburile, sfirșesc prin a se muta 

una în focul alteia !— Această bucată, De închi- 

viat, mai simbolizează apoi şi nestabilitatea. lipsa 

de viață aşezată, zl: uncinul rezultat din întrodu- 

16
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cerea formelor nouă... În altă schiţă, Caut casă. 

Caragiale simbolizează această lipsă de viaţă aşe- 

zată prin casele de închiriat din Bucureşti şi, ca 

contrast, ca simbul al vieții așezate de altădată, 

evocă. cu atita poezie, casa gospordlărească de 

moda veche. din Ploeşti, în care şi-a petrecut 

copilăria sa, casa lui Hagi Ilie (observați numele!), 

cu ogradă, cu grădină, cu cerdac mare, cu lilieci. 

Această pătură socială e apoi şi-proastă. Pros- 

tia aceasta, mai ales, formează obiectivul satirei 

lui Caragiale. Atiţia , amici? din opera sa, Lache, 

Mache, Tache, stăpini pe citeva cunoștinți banale 

şi nerumegate, exprimate într'un stil ridicol de 

incoherent şi într'o limbă ridicolă de împestriţată, 

umplu paginile cele mai frumoase ale lui Cara- 

giale. Cetiţi, de pildă, minunata O lacună. 

Prostia aceasta, lipsa de cultură, mahalagismul 

acesta, Caragiale ni le arată şi sub haina bosă- 

ţiei. In Fize o'clock, barbaria și vulgaritatea u- 

nor mahalagioaice ordinare se destăşură întrun 

palat luxuos, plin de obiecte de artă scumpe. 

Această schiță, mai mult decit oricare alta, ne 

arată cit e de uşor să-ți asimilezi partea mate- 

rială a civilizaţiei, dar cit e de greu so asimi- 

lezi pe cea sulletească.... Ce n'avem noi! Toate 

instituţiile, toate darurile tecnicii moderne,— dar 

cine reprezintă acele instituţii! Cine se tolosește 

de acele daruri !... Gindiţi-vă, cit geniu omenesc 

presupune un tren,—şi cine, ce barbar primitiv 

| 
| 

| 
|  
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se lăfoește într'un vagon-restaurant, în expresul 
care vine dela Craiova la București... 

Această pătură socială e şi adinc imorală. Ca- 
ragiale are trei schițe (Cadou, Diplomaţie, Mici 
econontii), în care he arată cum bărbaţii işi vind 
femeile, fie pentru bani, fie pentru protecţie, care 
le aduce tot bani. Şi le vind în modul cel mai 
natural, aşa că am putea zice că barbaria merge 
până acolo, încît nu sînt imoraii. ci, mai jos. a-. 
morali. 

Aceiași imoralitate, căptușită de prostie, carac-" 
terizează și presa, acea instituție care este şcoala 
oamenilor maturi, care e menită să formeze opi- 
nia publică. (Boris Sarafoff! Sinuciderea din 
str. Fidelității, etc). 

Și aceştia iormează publicul romin, clasa con- 
Ştientă a ţării, „ţara legală: ! - Aceştia sint cla- 
sele nouă, create. de liberalism ! lată opera libe- 
ralismului, masa pe care se sprijină organizarea 
statului romin modern !,—pare a zice Caragiale. 

Am văzut că, dacă în O scrisoare pierulută 
Caragiale ne arată pe conducători,—în O noapte 
Furlunoasă, în persoana lui Jupin Dumitrache. 
Caragiale ne arată pe cetățeanul care formează 
masa noului regim... Dar Jupin Dumitrache e un 
om Simplu; el cunoaște citeva îraze generale ale 
„demagogiei* liberale... EI reprezintă mai mult 
temperamentul masei anonime a păturii celei 
nouă. lată însă acum. mai tirziu, pe cetățeanul



244 SPIRITUL CRITIC IN CULTURA ROMÎXEASCA 

  

conştient, pe omul care se preocupă de toate 

problemele la ordinea zilei, pe acel care nu-și 

dă votul de loc în necunoştinţă de cauză,—pe un 

om, care are puterea critică de a găsi neajunsu- 

rile tuturor partidelor. E un alegător ideal, un om 

care nu-şi va da votul, care nu va delega la con- 

ducerea ţării pe orișicine, ci numai pe cine. în 

urma maturei sale judecăți asupra „situaţiei“. îl 

va socoti vrednic să descurce lucrurile și să con- 

ducă cu ghibăcic carul statului... E „amicul Nae“, 

croui din geniala schiţă a lui Caragiale intitulată 

Siluațiunea..... Amicul Nae nu ce numai un tip 

psihic, caracterizat prin aceia că, în momentul 

cind îi naşte femeia, interesul lui cel mai arzător 

este „situaţia“ ţării, ci şi, şi mai ales, un tip so- 

cia!, tipul mijlociu al cetățeanuiui alegător care-și 

spune cuvintul său în mod conștient. —ba, da! 

“Poţi tac politică conștientă acuma, toți au „opi- 

niuni“. În admirabila, în geniala sa schiță Af 

mosferă încă caută, oricit se căznește un biet om 

pașnic să scape teafăr într'o zi de furtună poii- 

tică, nu poate scăpa ne înjurat din toaie părţile, 

căci în toate părţile dă peste oameni, cunoscuți 

sau necunoscuţi, care au „opiniuni“ şi care-l în- 

jură pentru opiniile pe care nu le-are, ori pen- 

trucă n'are apinii... 

Desigur că marele nostru satiric. nu e un om 

bun.—O spun aceasta fără grijă, căci sint con- 

vins că pentru el aceasta nu e un blam.—Să 
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mă explic în ce constă răutatea lui Caragiale. 
Pe Caragiale, în_o0bera sa cu caracter social, 
nu-l inspiră decit răul. Muza sa este răutatea, 
vulgaritatea şi prostia contemporanilor săi. Şi nu 
Că vede lucrurile mai rele decit sînt, dar el sa 
zede decil răul. În opera sa socială el na zu- 
grăvit decît stupiditatea omenească... Dar se va 
zice: „Așa e societatea pe care a zugrăvito. Fiind 
obiectiv, n'a putut s'o Zugrăvească decit rea“ 
Dar nu e aşa ! Oare Miticii, Georgeştii şi Proto- 
popeștii nau nimic omenesc în ci? Să fie ci 
numai proşti, răi şi, în cazul cel mai bun, steri- 
lizaţi de adevărate sentimente omenești ?—Am 
putea răspunde, mai întăiu, că su se Boule să 
existe oameni, care să r'aibă nimic omenesc. În 
opera cea mai naturalistă ori realistă, poate sin- 
gura de acest fel, în opera lui Tolstoi, nu e nici 
un om numai rău (după cum nuc nici unul 
numai bun). Apoi, am putea să aducem ca măr- 
turie oamenii vii, din viața reală. Există aseme- 
nea oameni, pai răi, cum ni-i zugrăvește Ca- . 
ragiale ? 

Amintiţi-vă de bucata lui Brătescu Întimplare. 
în care un Mitică, un tip de-ale lui Caragiale. cu 
aceiaşi mentalitate și stil, ne apare ca un om cu 
sentimente aşa de adinc și adevărat omenești, 
încît, cu un erou: caragealian; schiţa lui Brătescu 
ne scoate lacrămi. “Tot așa Uz opa. etc. —Dar 
Brătescu arc alt temperamenl...
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Ba chiar și Caragiale are o bucată, o singuri 

bucată, în care se vede o licărire, cel puțin, de 

bunătate în sufletul Miticilor şi al Ioneştilor. E 

. Inspecțiune. În această schiță vedem pe cîţiva 

loneşti și Mitici plini de milă pentru soarta unui 

casier, care dispare de frica unei inspecții ce 

trebuia să aibă loc adouazi.... 

Dar sar putea zice: „Caragiale e un satiric: 

şi ca satiric n'a avut, n'a trebuit să aibă în ve- 

dere decit ceiace merită satirizat, deci numai de- 

fectele şi nici o calitate“... Am putea răspunde 

că. într'o satiră, biciuindu-s se deiectele înfr'uu on 

rău, sau în mai mulți, pot încăpea şi alle per- 

sonaje, care să nu fie rele. Şi am putea dovedi 

cu toți satiricii din lume. 

Dar să zicem că e aşa, că un satiric nu aduce 

în scenă decit defectele, decit ceiace merită des- 

prețuit... 

Caragiale însă a scris și bucăți de altă natură, 

nu numai satire. A scris nuvele, o dramă, etc. 

Există în ele un singur personaj simpatic luat 

din clasele nouă, ori. în general, din clasele de 

sus? Afară de femeia din Păcat, care se îndră- 

gosteşte de seminarist şi care trebuia nnutaidecit 

să fie simpatică, pentru economia nuvelei. şi care, 

încă, îace parte din aristocrație, din clasa de 

care Caragiale nu şi-a bătut joc? 

Nu. nu! Caragiale urăște, ori desprețueşte prea- 

mult clasa burgheză, clasele nouă, ca să poată 
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vedea în reprezentanții ci acel „grăunte de aur“, 
care se găsește în orice om şi de care vorbește 
nu știu ce scriitor. — După cum nu găseşte 
nimic bun și folositor în formele nouă, tot 

“așa el nu poate vedea nimic bun în indivizii, 

care susțin şi reprezintă aceste forme nouă.--FIl 

urăște așa de mult clasa cea nouă, încit o pri- 

moneşte, cum sar zice popular, pănă'n pinzele 

albe.—pănă în copiii ei mici, care sint antipatici 

„(Domnul Goe, Vizită). Dacă mam şti că prin 
Domnul Goe şi prin Vizită, Caragiale satirizează 
o clusă socială, dacă n'am ști că aceste două 
bucăţi sînt tot literatură socială (şi nu psihologi- 
câ), atunci faptul că, de citeori Caragiale a zu- 
zrăviţ copii, i-a zugrăvit cu antipatie, 'ne-ar în- 
dritui să credem că marele nostru scriitor nu 
numai că nu e un om bun, dar e chiar un om 
foarte rău, că, în aceste schiţe, se răzbună de 
neplăcerile ce le-o fi avut de la copii, care, prin 
neastimpărul firesc al vristei lor, nu pot fi decit 
plicticoşi şi antipatici, cînd nu-i iubeşti. —Dar nu, 
incă odată: În aceste două schiţe e vorba toi de 
clasa mizerabilă, pe care o urăște şi o despre- 
țuește -atit de mult !—Ba chiar şi Babico, să nu 
credeți că arată antipatia lui Caragiale pentru 
cini: Baăbico e copilaşul unei mahalagioaice, ȘI 
ceiace-l agusează pe. Caragiale e plăcerea ma- 
halagioaicei, exprimată prin acele gingăşii : „ză- 
hărel:, „lăptic”..
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Dar în numele cui se ridică Caragiale împo- 

triva acestei lumi nouă, creațiune a liberalismu- 

lui? În numele cărei concepții, cărui sentiment? 

_Şi. fiindcă e vorba de o anumită stare de lu- 

cruri, de o anumită clasă,—în numele cărei stări 

de lucruri, a cărei clase se ridică Caragiale, cind 

ia biciul să lovească noua stare? 

Ştiu că d. Maiorescu a afirmat, cu o siguranţă 

absolută, absenţa oricărei tendinţi „politice“ din 

comediile lui Caragiale : 

„Căci pentru orice om cu mintea sănătoasă. 

zice d-sa, este evident că o comedie nu are ni- 

mic a face cu politica de partid, autorul își ia 

persoanele sale din lumea contimporană” cum 

este, pune în evidență partea comică aşa cum 0 

găsește, şi acelaşi Caragiale, care astă-zi işi 

bule joc de fraza demagogică. şi-ar fi bătut eri 

joc de işlic şi tombateră şi îşi va bale joc mine 

de fraza reacționară...“ !). 

Lucru, pe careîl spune şi d. Gherea, cind, Dă- 

nuind lui Caragiale lipsa unui „ideal înalt“, — care 

ar fi dat operei sale o mai mare valoare. — de- 

clară că: „d. Caragiale e indiferent în malerie 

politică” 2). | 

Dacă e „indiferent în materie politică,” atunci 

pentruce Caragiale n'a satirizat dcur o dată, a 

1) Critice, II, p. 180. 
2) Studii critice, |, p. 363.   
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singură atitudine reucționură ?—D. Maiorescu 

zice că „cri Caragiale şi-ar fi bătutjoc de işlic 

Şi tombateră”... Vedeţi, aici e vorba: eri 7 Poate 

că „eri“ şi-ar fi bătut joc de ișlic și tombateră, 

dacă „eri“, cînd încă nu se întrodusese liberalis- 

mul, Caragiale ar fi îost nemulţumit de ișlic și 

tombateră şi dacă, poate, ar fi sperat şi el în 

ziilorul liberalism. Dar e vorba de azi“. cind 

s'a întrodus liberalismul şi cind acest liberalism 

avea un adversar, pe restul ișlicului şi al tom- 

baterei de „eri“!... „Azi“, Caragiale nu şi-a bătut 

joc decit de „demagogismul“ liberal... „Iiri,- 

„azi“ şi „mine* ale d-lui Maiorescu n'au alt rost 

decit să încurce chestia !...1). 

Şi apoi,—și în acest moment mă mir mai mult 

«le d. Gherea,—e cu putință ca tocmai un om 

de impresionabilitatea, de vioiciunea, de inteli- 

gența extraordinară a lui Caragiale, să n'aibă nici 

o opinie asupra vieţii sociale și politice din ţara 

sa ?2—Cum, cînd și cel din urmă conţopist își 

are „soluţiile“ sale, un om cu o atit de intensă 

viaţă intelectuală, ca marele nostru scriitor, să 

nu aibă nici o opinie în această „materie“ ? 

1). Eu admit, dealtmintrelea, că cineva poate combate 
„azi, adică în aceiaşi vreme, şi revoluţionarismul şi re- 
actionarismul, cum S'a încercat, fără să reuşească, V. 
Alecsandri.— Dar atunci acel care satirizează e un „mode- 
rat”, şi aceusta e o atitudine politică bine definită, care-și 
:găseşte şi eu satirivul într'un revoluționar, sau întrun 
reactionar:—Scedrin, în mare parte din opera su satirică, 

-a biciuit „moderantismul“.
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„Că marele nostru satiric n'a fost „indiferent înv 

materie politică“, că, dacă n'a avut „un înalt? 

ideal“, cum zice d. Gherea, adică un ideal re- 

voluţionar, a avut totuși un ideal, idealul con- 

servator, poate reacționar, cred că am arătat în 

cele ce preced. | 
Mai important este să ne întrebăm, (cum an 

făcut: şi cind a fost vorba de Eminescu. etc.) de 

unde izvorăște conservatismul lui Caragiale, ce 

interese nesocotite ori jignite, ce dureri vorbesc 

în satira sa ? Interesele claselor de jos, ori inte- 

resele boerimii vechi? Căci aceste clase extreme, 

dela baza şi din viriul piramidei sociale, au fost 

jignite de noua stare de lucruri, care a favorizat 

clasele dela mijlocul piramidei, ca să isprăvim 

vorba tot cu această banală comparaţie. 

Răspunsul nu e așa de ușor de dat,ca în pri- 

vinţa lui Eminescu și a celorlalţi, de oarece aici 

nu mai avem de a face cu teoreliciani, ci cu 

un artist obiectiv care satirizează, dar care n'are 

cum arăta în numele cui anume satirizează. 

Am putea să părăsim opera sa şi să găsim un 

răspuns în activitatea sa politică. Dar nu acesta 

poate fi sistemul nostru, căci voim să ne înte- 

meem mai ales pe scrisele autorilor. Şi de alt- 

„mintrelea, Caragiale n'a avut vre-o activitate po- 

litică pronunțată. El a lost cîndva, în vremea ce 

ne interesează, |unimist, dar aceasta, dacă ne a- 

rată atitudinea sa politică, anti-liberală, — lucru ce-l 
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cunoaştem din opera analizată mai sus,—nu ne 

poate spune nimic în privința intereselor sociale 

ce au vorbit în satira sa, căci, între junimişti, 

cum am văzut aiurea, pe lingă reprezentanții 

claselor boerești, au fost mulţi, care reprezentau 

clasele de jos, lovite de noua stare de lucruri, 

şi care au fost atrași de junimism nu din pricina 

„soluţiilor“ economice ale junimismului, ci din 

pricina criticii ce o făcea junimismul stării nouă 

de lucruri. Între aceştia am văzut că a fost şi 

Eminescu.... 

Caragiale, cindva, după 1890, a cochetat pu- 

țin cu socialismul. Mi se pare că a ţinut şi o 

conferință la clubul socialist din București. Acea- 

sta ne-ar spune ceva : Intelectualii de după 1880, 

reprezentanți ai intereselor claselor de jos, ştim, 
au fost ori junimiști ori socialiști, cum am arătat 
mai sus.—Şi dacă junimistul Caragiale a oscilat 
un moment spre socialism, poate am putea avea 

dreptul să concludem că el a fost un junimist 

de categoria adoua, de categoria 'lui Eminescu. 
la această încheere ne-ar duce şi faptul că Cara- 

giale n'a făcut parte nici din clasa boerească, (ca 
d. Carp), nici din ceaa mandarinatului profesiu- 
rilor liberale (ca d. Maiorescu)... | 

Dar avem o dovadă, indirectă ce e drept, chiar 

în opera sa literară, că marele nostru satiric face 

parte din categoria Eminescu, dintre intelectualii 

indureraţi de mizeria claselor de jos şi, în special, 

a ţărănimii.
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Cariera literară a lui Caragiale se imparte în 

trei perioade: Întăia e a Comediilor, în care 

atacă liberalismul. A doua, de care încă nam 

vorbit; e a Wăpustei, a Făcliei de Paşti şi a nu- 

velei Păcat. A treia, a Momentelor etc., cînd sa- 

tirizează mahalaua, produs al liberalismului. — 

Această operă întreagă se poate clasifica, apoi. 

în două categorii: În perioada întăia - şi a treia 

Caragiale e un scriitor satiric; în perioada a do- 

ua e un scriitor tragic.— Mai departe: ca satiric. 

Caragiale e un pictor de moravuri; ca tragic, un 

pictor de stări sufletești, cu alte cuvinte, satira 

sa e socială, tragedia sa e psihologică. 

În Wăpastu şi în Păcat, personajele sint luate 

din clasa țărănească. Wiciodată în opera sa tra- 

gică el n'a luat personaje din clasele nouă, din 

„miahala*.—În operele sale satirice, dimpotrivă, 

niciodată n'a luat personaje din clasa ţărănească. 

Așa dar, Caragiale nu şi-a bătut joc niciodată 

:de țărănime ; iar cind a scris tragedii, niciodată 

n'a crezut că mahalaua merită onoarea de a servi 

;ca material pentru tragedie, —pentru sentimentele 

.
 

puternice, grave, serioase. Această onoare a îă- 

cuto manai clasei țărănești, nici măcar celeilalte 

clase „nobile&, boerimii. 
Acest lucru, singur. încă ar fi de ajuns, poate. 

să ne arate încolro a îost îndreptată simpatia iui 

Caragiale. în numele cui, a căror oameni ade- 

zărați, a tăcut el procesul claselor. nouă...    
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Dar nu e numai atita. Acest om, care, am 
văzut, nu ne apare ca un om bun,. cînd c vorba 

de clasele nouă, care nu a putut vedea, ca Bră- 
tescu-Voineşti. acel „grăunte de aur: în exem- 
plarele din acele clase,—cînd e vorba de ţără- 
nime, și zanai atunci, îl vedem într'o atitudine 
de simpatie pentru tipurile sale.—In D. Goe, în 
Vizilă, etc. se ştie cu cită antipatie. zugrăveşte 
Caragiale pe copii, pe mame, raporturile între: 
copii şi mame, din clasele ce formează „maha- 
laua*.— Cetiţi insă începutul nuvelei Păcal : 

_mUn băetan voinic—barba deabia-i mijeşte, şi sub 
căciula de oae părul creţ şi des... şi nişte ochi blinzi 
—şi mintos iînăr. Cînd a plecat de-acasă să meargă 
la Bucureşti p'atiţia ani în şcoli, mama lui,—de treabă 
femee !—l'a sărutat de-alitea ori, i-a potrivit părul, i-a 
netezit căciula şi iar l'a sărutat şi i-a zis: 

„Niţă, mamă, te duci frumos şi sănătos: să-ţi ajute 
Dumnezeu şi Maica Domnului să-mi vii înapoi tot aşa!“ 

„Şi cit era de cuminte bătrînica, nu s'a mai putut 
stăpîni.... a biruito piinsul. De multe ori a dat el să 
piece, şi ea l'a ținut să-l mai mîngie încă... etc“"). 

Ce departe sintem de toate personajele şi în. 
timplările din AMfomente! Ce lume deosebită aici! 

De: sigur. Caragiale nu idealizează pe ţărani. 
Nu taţi sînt buni, dar chiar cind sînt răi, sînt 
oameni adevăraţi. Dragomir din Năpasta e un 
asasin,— nu-i vorbă, un criminal pasional '—lleana 

1) Nuvele, Patestiri, ed. „Minerva“. p. 21;
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din Păcat e o ființă crudă... Dar nimene nu e 

ridicol ! Caragiale n'a găsit, n'a văzut, nu la-lă; 

sat inima să vadă ridicolul în viaţa țărănimii.— 

cum n'a găsit, 'n'a văzut, nu la lăsat inima să 

vadă ceva omenesc în viața claselor nouă... 

Dar să mergem mai departe. 

Şi în Wăpasfa şi, şi mai cu samă, în Păcat, 

Caragiale pune fațăn față țărănin.ea cu clasele 

orăşăneşti..—Ciînd toată „societatea“ dintr'un oră- 

şel, senatori, magistrați, ofițeri, burghezi, iși fac 

o plăcere proastă și crudă din scălimbăturile ne- 

ruşinate ale perversului vagabond orian, în vristă 

de vre-o opt-nouă ani, Mitu Boerul.—numai -v 

țărancă bătrină, care en rindul întăiu al spec- 

tatorilor, ruşinată de refremul pe care copilul i-l 

aruncă ei cu o intenție diabolică, își caută loc să 

scape de privirile „intoarse asupră-i“ și, singură 

ea, plină de milă, „se 'nchină şi zice depărtin- 

du-se: 

— Cine ştie ce păcate ! Să ferească Dumnezeu 

pe orice copil“. | 
Şi pecind „oamenii de societate“, lacomi de 

acest spectacol intam, încurajează pe micul per- 

vers :—,Domnul senator îl tratează cu catea și 

rom. Alt „amic“ îl îmbie încă cu un păhărel.... 

şi încă unul...“—numai un preot de sat, popa 

Niţă, „cu pumnii încleştați se sui pe trotuar şi 

apostrotă, cu accentul celei mai mari indignări, 

pe cei ce rideau:
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— E păcat, Domnilor! gindiţi-vă! Creștini 1... 
Frumos !... Mare păcat!" 

„„Şi popa Niţă, să se bage de șamă, nu ştia 
încă cine e Mitu Boerul. EI află mai tirziu 2). 

Dar mai este un lucru, atit în Năpaslu cit şi 
în Păcat. un lucru, care îi stă la inimă lui Ca- 
ragiale, căci îl utilizează în ambele bucăţi și îl 
prezintă cu multă insistenţă și cu o indignare abia. 
conținută de obiectivitatea ce-i impun condiţiile 
artei. E vorba de justiția celor de sus față cu 
țărănimea. 

În Momente, unde e vorba de clasele nouă. 
cînd atinge justiţia, ca în Boris Sarafoff! Cara- 
giale număi o ridiculizează... Ce-i pasă. pare-că, 
de chipul cum se face justiția între dinşii, cei 
din „mahala“... Cind e vorba însă de țărănime, 
Caragiale nu mai ride... 

" Cine n'a tremurat de indignare, ori n'a plins 
de milă, la Wăpasta, de suferinţele bietului Ion 
nebunul, o victimă a unei erori judiciare, căruia 
i sa smuls prin bătae, la instrucţie, mărturisiri 
neadevărate, care lau dus la ocnă și la nebunie? 

Dar în Păcat Caragiale insistă pe larg asupra 
injustiţiei justiţiei, cînd e vorba de țărani, făcind 
o amară critică socială. Şi, în acelaşi timp, ară- 

t 1) Nuvele. Povestiri. p. 31; 33. 
2). Să se compare acest preot, preotul de sot, cu popa. 

Pripieci din O scrisoare pierdută, ca popa Petcu, dia 
Art. 214, preoţi de oraş.
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tind imoralitatea şi venalitatea justiției Zor, celor 

din oraş, față cu cinstea şi omenia celor dela 

sate, mai arată: încă odată, şi prin aceasta, in- 

iamia celor de sus îață cu cei de jos, îşi mai 

arată încă odaiă antipatia sa îață cu unii şi Ssim- 

patia față cu ceilalți. 

Și, în adevăr, pe cind popa Niţă îace o iaptă 

bună şi morală, stringind băetul depe drumuri, 

„societatea bună: din oraș, privată de o „plă- 
„cere“, găsește în procuror, privat şi el de această 

plăcere, unealta prin care să se răzbune împo- 

triva popei că le-a răpit această distracţie..... Şi 

procurorul, în numele legii, răstindu-se la popă, 

cit pe ce să „scape“ pe Mitu de... abuzul ce-l 

facuse popa de a-i... răpi libertatea de a muri 

beat sub un gard, dacă cumătrului Cuţiteiu, om 

cunoscător cum stau lucrurile la tirg, nu i-ar fi 

venit buna idee de a învăța pe popă să conrupă 

prin bani „integritatea“ procurorului care, nu 

numai că se moac, dind procesului verbal o altă 

incheere, în favoarea popei, ci ţine și un dis- 

curs, la masă, lăudind „caritatea acestui om de 

bine“, popa... (Mai tirziu, procurorul acesta devine 

pretect, reprezentantul, deci, în judeţ al puterii 

centrale, ai statului romin modern !) 

Dar în această nuvelă, Caragiale înnegrește pe 

conducători cu tot negrul paletei sale, numai ca 

'să facă cit mai teribil contrastul între omenia 

celor dela ţară şi inlamia conducătorilor. lui Ca- 

e
 

o
 

E
 

c
i
 

ad
i



  

SPIRITUL CRITIC ÎN COLPURA ROMÎNEASCA 257 

  

ragiale nu-i este de ajuns că procurorul e atit 

de vulgar venal ; el mai întroduce în nuvelă și 

pe polițaiul oraşului, care e un escroc laş: Cind 

preotul se duce la pretect (fostul procuror), pen- 

tru a-i cere un serviciu şi cind leșină,—poliţaiul, 

în timpul leșinului, îi fură din buzunar punga cu 

bani... cu banii, pe care preotul îi adusese ca să 

ciştige favoarea prefectului.— Dacă din punct de 

vedere artistic, această îngrămădire de inlamii 

poate fi un defect,—şi o lipsă de realism,— apoi 

din punct de vedere al concepției sociale a lui 

Caragiale, ea e foarte interesantă, foarte carac: 

teristică și foarte eloquentă. 

Antipatia pentru clasele de sus și simpatia 

pentru țărănime, Caragiale le-a exprimat și di- 

rect, o singură dată, în unicul său articol poli- 

tico-social, din care am mai citat, Polihică şi 

Cultură : 

„Această lume de strinsură [clasele de sus) mişună 
aci d'asupra unui element etnic hotărit. Sub tot acest 
Babei există o limbă romînească, care-şi are geniul ei; 
sub toată această vultoare, veşnic mişcătoare, există un 
popor statornic, care-şi are calităţile şi defectele lui 
specifice, bunul lui simţ, o istorie plină de suferinţe, 
nevoi, simţiri şi gîndiri proprii“*). 

Încă odată: din viaţa acestui popor a extrasel 

tragedia, din viaţa „strinsurii“ comedia vieţii ro- 

minești. 
  

1) Momente, ete. p. 393, 117 =
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Amintesc, în treacăt, şi cele spuse de Caragiale 

acum, în „1907“, în broşura sa, în care dă ca 

soluţie desființarea stării actuale şi chemarea [ării 

ca să spună ea ce vrea,--iasă ce-o eși din vo- 

inţa ei... — 

Din toate acestea, la un loc, se pare că am : 

avea dreptate, dacă am conclude că junimistul ; 

Caragiale a satirizat, în opera sa, noua stare de ; 

lucruri, mișcatde „suierințele şi nevoile“ claselorj 

de jos, mai ales ale țărănimii. 

„„.Mai ales ale țărănimii, căci „mica burghezie“ 

din Muntenia, mai ales din orașele „revoluţionare“ 

București și Ploeşti, a fost un instrument în mi- 

nile patruzecioptiștilor şi a căpătat imediat și ea 

fizionomia şi atitudinea modernă, așa cum apare_. 

în schițele lui Caragiale. !) 

Şi, poate, din cauză că Va. durutinima mai cu 

samă de țărănime, care pe afuuci n'avea de su- 

ferit dela Evrei, și nu: de mica burghezie, — poate 

din cauza aceasta Caragiale n'a fost antisemit... 

Dacă nu cumva din cauza, ori şi din cauza că, 

acestei puternice inteligenţi, antisemitismul i-a re- 

pugnat ca o manifestare instinctivă, aproape zoo- 

logică ; că acest nobil intelectual n'a voit să aibă 

nimic comun cu băcanul din colţ, cum se zice, 

furios că e concurat de Evreii mai aprigi în lupta 

pentru traiu... 

1) O altfel de mică burghezie. rămasă în stare mai 
patriarhală. penirucă a rămas departe de influenţa Bu- 
cureştilor, zugrăvește Sadoveanu dia Folticeni în opera sa.  
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E inutil să mai facem aici aprecierile noastre 

asupra atitudinii ce a avut Caragiale în îaţa eve- 

nimentelor istorice, care au transformat hominia, 

„—căci nam face decit să repetăm ceia ce am 

spus despre Eminescu şi despre socialiști. 

Caragiale, caşi aceștia. reprezintă critica socială 

extremă a liberalismului, lăcută în numele celor 

mici şi obijduiţi de formele nouă.



XIII 

Încheere 

Poporul romin, în tot cursul istoriei sale, pănă 

în veacul al XIX-lea, a suferit influența culturală 

a unor “curente orientale, aiară de mici excepții : 

cultura polonă în veacul al XVil-lea, cultura 

franceză, a Franţei vechi,—o influenţă literară, — 

la sfirşitul veacului al XVIII-lea. 

În veacul al XIX-lea, isforiaa pus Rominilor 

următoarea problemă: Rominia va rămînea mai 

departe o ţară orientală, semi-asiatică, din Hulb- 

Asieu, ori va intra în rindul popoarelor europene, 

în cultura europeană ? o 

Şi această problemă a fost rezolvată tot de îis- 

torie. 

Din diferite cauze, Rominia nu sa putut sus- 

trage influenţei europene. 

__ Civilizaţia europeană, mai ales sub forma şi 

prin influența franceză, a străbătut pănă în țările 

noastre. 

A străbătut, cași în restul Europei, prin pre- 

sine, prin imiluție şi de nevoe. | 
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Prin presiune, căci o ţară din Europa nu poate 

scăpa de invazia unei civilizaţii, care e şi mai 

superioară și care tinde să dea întregului conti- 

nent,—şi chiar întregului glob,—aceleaşi forme 

politice și același îel de cultură. 

Prin imitație, căci o civilizaţie superioară Îas- 

cinează, prin însăşi faptul că e mai superioară. 

Amintiţi-vă de impresia ce a făcut civilizaţia eu- 

ropeană asupra lui Radovici din Goleşti și de 

schimbarea ce s'a produs în sufletul acestui boer 

de neam mare, în urma acelei puternice impresii. 

De nevoe, căci civilizaţia apuseană, şi mai ales 

sub forma franceză, se traducea în ordinea politico- 

socială prin două idei, ori sentimente, fecunde şi 

absolut necesare țărilor romine, ruinate și înge- 

nunchiate :—prin nafionalism şi democratisni. 

Ţările romine erau la discreția marilor puteri 

vecine, şi acei care simțeau rușinea și nenoro- 

cirea acestei situaţii, — oamenii cu dor de a scoate 

poporul romiîn de sub jugul acestor vecini și de 

a iace din acest ncam oropsit un mare popor, 

cu dreptul de a-şi spune cuvintul săz,—nu puteau 

să nu fie îascinaţi de concepția naționalistă, da- 

torită Franţei rovoluționare. 

„lar dacă ţara era îngenunchiată de vecini pu- 

ternici, apoi marea majoritate a ţării, elementul 

ei viu, elementul rominesc adevărat, acel care 

producea bogăţia şi care păstra neatins spiritul 

național, — bogăţie și spirit care aveau să alcătu-
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iască viitorul fericit al patriei romine,— elementul 
acela era subjugat unei clase, care îl înnăbuşa. 
Şi dorința spiritelor luminate, de a scoate la: 
iveală, de a pune în valoare tot ce putea da a- 

cest element adevărat rominesc, își găsea o jus- 
lificare, o teoretizare, o stea conducătoare, în a- 

cele concepții. răspindite de Franţa revoluţionară, 

numite democrulism. 

Naționalismul şi democratismul,—și democra- 

tismul mai ales ca vuijloc pentru naţionalism.— 
iată ce a făcut pe oamenii luminaţi să întroducă 
în ţările romine cultura apuseană,—cultură care 

ar fi străbătut aici .și fără aceasta, prin presiune 

și prin imitație. 

Odată ce cultura apuseană trebuia să străbată 

aici, din cauzele amintite mai sus, problema capi- 

tală, ce se punea, era aceia de a ști ce anume să 
se introducă din această cultură și cum să se în- 
troducă această cultură ; de a face toate chipu- 
rile să se întroducă mai ales ceia ce era nece- 
sar, şi să se țină piept la acele elemente ale 
culturii străine, care nu ne erau necesare. 

Și era necesar tot ceia ce putea să facă din 
acest popor un popor de viitor, şi nu era necesar 
tot ceia ce putea să înnăbușe unele însuşiri fe- 
ricite, specific naţionale. 

Cultura străină avea să pună în valoare ener- 
giile poporului, iar nu să atrofieze cumva unele 
din aceste energii.  
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Ca să întrebuinţez o comparaţie cam vulgară, 
cultura străină avea să hrănească organismul viu 
al poporului romin, făcindu-l robust și apt pen- 
tru munca creatoare, —iar nu să aibă rolul ace- 
lor substanţe, care, în loc să facă organismul 
viguros, îl slăbesc, îl predestinează morții, fie 
prin nepotrivirea cu cerințele organismului, fie 
chiar prin supraalimentuție., | 

Pentru a şti ce şi can să ne însuşim din cul- 
tura străină, trebuia o mare putere de discernă- 
mint; trebuia priceperea și a culturii străine, şi 
a împrejurărilor sociale ale ţăriii, şi a sufletului 
acestui popor, și concepția clară a idealului ce 
avea să fie urmărit. 

Trebuia, cu alte cuvinte, un spirit critic lumi- 
nat, dar în același timp constructiv. care să pre- 
zideze la întroducerea şi asimilarea acestei culturi. 

Definirea acestui spirit critic, rolul lui, evolu- 
ţia lui, —acestea formează subiectul paginilor ce 
preced. 

Am văzut, în aceste pagini, că influenţa cul- 
turii apusene s'a simţit în toate aspectele vieții 
rominești. Am stăruit mai mult asupra acelor ce 
ni Sau părut mai interesante : limba, literatura, or- 
sanizarea politico-socială. Şi credeam că, vorbind 
de aceste aspecte ale culturii, implicit am vorbit 

şi de celelalte,-—care “se reduc toate la ceia ce 

Sar putea numi moravuri, felul vieții sociale, etc. 

Fiind fatală, dar şi necesară, întroducerea cul-
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turii apusene ; fiind de absolută nevoe discernă- 
mintul critic în întroducer:a acelei culturi,—este 
evident că numai acei au apucat calea adevă- 
rată, au lucrat spre adevăratul progres al țării, 
care au intrupat în ei și tendinţa de a întroduce 
cultura apuseană precum și spiritul critic, spiritul 
de discernămint, vederea clară a ceia ce ne cra ne- 
cesar, şi ce nu. 

Imitatorii fără rezervă ai culturii apusene. caşi 
acei care au lost numai critici refractari ai ori- 
cărei activități novatoare, au trebuit, fatal, să gre- 
șească. Ei n'au avut atitudinea necesară, unica 
necesară, pentru a face ca cultura apuseană să 
dea aici roadele cele mai bune. Cei dintăiu au 
căutat.să introducă şi ceia ce nu trebuia. cei de- 
al doilea au căutat să oprească a se introduce Şi 
ceia ce trebuia. 

De aceia am accentuat cu toată puterea meri- 
tul şcoalei critice moldoveneşti, reprezentată stră- 
lucit printrun om rezwmnativ, care e Mihail Ko- 
sălniceanu. 

Acest caracter rezumativ și reprezentativ al lui 
M. Nogălniceanu ne apare clar, numai luînd cu- 
noștință de direcțiile şi felul „activității sale mul- 
tilaterale : 

EL vrea să avem o literatură nouă, și este 
partizan al influenţei literaturilor străine, dar dă, 
în același timp, scriitorilor un îndreptar prin cro- 
nicile, pe care le dezgroapă, și prin literatura  
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poporană.—El vrea să schimbe organizarea ţării, 
dar, în âcelaşi timp, studiază adînc istoria popo- 
rului romin din trecut, ca să ştie ce direcţie tre- 
bue să dea istoriei viitoare, și studiază tot atit 
de adinc starea actuală de atunci a ţărilor ro- 
mine, ca să știe ce li se potriveşte și ce nu.— 
Şi nu mai insist, căci am vorbit pe larg despre 
Kogălniceanu în cursul acestui studiu. 

Şi cîtă vreme acest „organizator al Rominiei 

moderne“ este omul care imprimă tuturor feno- 
menclor sociale concepția sa,—pănă pela 1866,— 

spiritul novatar și spiritul critic merg împreună, 

într'o fericită sinteză. 

Vorbesc, bine înțeles, de concepțiile lui .No- 
gălniceanu şi nu de faptele lui, căci în unele din 
reformele sale a iost nevoit să facă concesii, îm- 
potriva convingerilor sale. 

După aceia, aceste două tendinţi se separă. 
Liberalismul muntean, în manifestările lui extreme. 
rămîne să reprezinte spiritul noxator: junimismul 

moldovenesc rămine să reprezinte spiritul critic, 

negativ. 

Această ruphiră a fost o nenorocire pentru is- 
toria contemporană a Rominiei. 

Unii merg, fără discernămintul trebuitor : ceilalţi 
neagă necontenit utilitatea operei celor dintăiu: Unii 

merg fără un plan bine definit: ceilalţi vreau să 
rămînă pe loc. 

Şi cum pe loc nu se putea sta, şi nu se poate



266 SPIRITOL CRITIG IN CULTURA ROMÎNEASCA 
  

  

sta niciodată ; şi cum critica devine expectativă ȘI 
“curat negativă, — întroducerea culturii apusene este 
lipsită de ajutorul, atit de necesar, al spiritului 

„critic. | 

Junimea vrea să stăm pe loc, dacă nu, chiar să 

ne întoarcem puțin îndărăt. Eminescu vrea să ne 
intoarcem îndărăt. Socialiștii vreau să sărim cine 
ştie unde, în necunoscut. 

Dar nu puteam sta nici pe loc, nici merge în- 

napoi, nici face sărituri în necunoscut şi în inu 

posibil. Şi, deci, predica acelora, care voiau a” 

ceste lucruri, nu putea să fie decit o predică în 

pustiu. lar retragerea în expectativa critică a ati- 

tor -capete eminente, —absenţa atitor capete emi- 

nente dela munca pentru a merge, cuminte şi cu 

discernămînt, mai departe, —şi-a dat roadele sale. 

Şi această absenţă, pe lingă alte lucruri, explică 
starea in care sîntem astăzi. 

Căci, dacă limba lilerară a îost ferită de ma- 

rile primejdii şi -urmează a se fixa pe încetul, 

poate prea pe încetul ; dacă literatura romînească. 

a devenit autonomă de „politică: şi urmează a 

se naționaliza,—apoi starea politico-socială e așa 

de rea, încit nu este nimeni care să no con- 

state cu durere. 

Şi sintem siguri că, dacă spiritul novator ar fi 

mers alălurea cu spiritul critic, ca în vremea, ca. 

în persoana lui hNogălniceanu,— spiritul novator 

îmbărbătind spiritul critic, timid prin firea sa, 
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spiritul critic moderind spiritul novator, temerar 
prin firea sa,—sintem siguri, zic, că țara noastră 
ar avea astăzi'un alt aspect. 

Aşa a fost. Şi așa a fost să fie... 
Acuma însă, de cităva vreme, asistăm la un 

lenomen imbucurător. Se pare că se naște, din 
nou, 0 atitudine ca acea a lui Alecu Russo şi 
Kogălniceanu : înfrăţirea spiritului novator cu spi- 
ritul critic, tendința de a întroduce în țara aceasta 
tot ceia ce s'a dovedit că e un îerment de pro- 
gres în alte țări, dar cu multă băgare de samă, 
în urma unei minuţioase cercetări a lucrurilor de 
introdus și a condiţiilor ţării. 
ep capetelor ginditoare de azi trebue să 

: Reînloarcerea la atitudinea lui A. Russo şi 
x hAogăluiceann.-— Bine înţeles, numai la afifa- 
dinea lor, căci condiţiile s'au schimbat atit de 
mult de-atunci încoace. 
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