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PREFAŢĂ 

Articolele din acest volum au fost tipărite 
în felurite publicaţii periodice, afară de studiul 
asupra lui Coşbuc «Poetul ţerănimei», care ie 
inedit. Cititorul atent şi bine-voitor va observa cu 
înlesnire că între toate studiile din acest volum ie: 
o legătură atit de strinsă, în cit pot fi socotite, 
întru cit-va, capitole ale aceluia-şi volum, de şi 
ai fost tipărite în felurite publicaţii, cu ocazii di- 
ferite şi într'un interval de timp destul de înde- 
lungat. Pricina ie că sînt rezultatul aceleia-şi con- 
cepții filozofice, sociale şi estetico-literare. Dar de 
aici izvoreşte şi un neajuns şi anume repeţirea 
unor idei, cite o dată chiar în acela-şi mod ex- 
primate, în felurite articole. Cauza ie următoarea. 
Un articol de revistă trebuie să fie o lucrare de 
sine stătătoare, nu poţi să trimiţi mereă pe cititor 

la ce ai tipărit în altă vreme şi în alte publicații, 
de aici urmează necesar neajunsul repeţirei. Sper 
câ neajunsul: acestat îi va fi aşa mare, cu atit 
mai mult cu'cit. fie:care: ărticol are un conţinut 

| i
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cu totul deosebit, de şi punctul de vedere ie a- 
cela-şi. Astă legătură strinsă între toate articolele 
pe cari le-am scris pînă acuma, acela-și punct de 
vedere şi de plecare, aceea-şi concepţie care se 

„arată în toate, va face, sper, şi pe adversarii 
miei de bună credință să vază cit aii fost de ne- 
drepți cind îmi imputai că mă conduc. de inte- 
rese trecătoare de momeât, că scriu pentru apă- 
rarea unei cauze ad-hoc, cu ginduri ascunse şi 
aşa mai departe.— Acei însă cari nu se vor con- 
vinge nici acum sper că se vor convinge la iarnă, 
cînd nădăjduesc să apară al patrulea volum din 
criticele mele în care va fi expusă în mod siste- 
matic acea concepţie despre care pomenesc aici 
şi care a fost tratată fragmentar. în articolele 
mele. Se înţelege, aici vorbesc de adversarii, cari 
vor şi“sînt în stare să priceapă, nu de jandarmii 
rurali ai literaturei romine, după spirituala ex- 
presie a lui: Coşbuc, cari fac minuţioase perchi- 
ziţii domiciliare în lucrarea unui scriitor, pentru a 
descoperi, zenden/e, 2dealuri sociale şi altele pe cari 
nu le pricep şi cari tocmai din această pricină 
le par misterioase şi subversive, 

In acest volum ar fi trebuit să apară încă 
un articol strins legat de <Poetul ţerânimei», şi. 
anume asupra aşa numitelor plagiate ale lui Coş- 
buc. Acel articol nu ie menit atît să apere pe 
Coşbuc, o apărare de care poetul n'are acuma 
nevoie. Cred de altmintrelea că şi din cel tipărit 
în acest volum iese cu destulă evidenţă marea 
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originalitate a admirabilului nostru poet. Dar stu- 

diul asupra plagiatelor are un interes însemnat 

şi acuma pentru că chestia Z/agiafelor în arlă, a 

fost tratată la noi pe cît de superficial pe atit 

de falş. Acest articol va fi tipărit în al patrulea 

volum al criticelor mele împreună cu cite-va altele 

inedite şi cu cele pân acum apărute, dar cari 

naă intrat în acest volum, cum sînt: «Artiştii ce- 

tăţeni>, «Idealurile sociale în artă», «Asupra tra- 
-ducerilor>, «Taras Şevcenco» şi altele. 

C.D.G.



ASUPRA MIŞCĂREI LITERARE ŞI. ŞTIINŢIFICE 

Seceta literară şi ştiinţifică, sărăcia mişcărei 
noastre literare contemporane e în afară de ori- 
ce îndoială şi, de sigur, puţini se vor găsi cari 
să nege acest fapt pe cit de trist pe atit de 
adevărat. 

Nu-i vorbă, în privinţa mişcărei științifice pro: 
priu zise se vor găsi unii cari nu ne vor da drep- 
tate. Progresul ştiinţific al ţărei noastre, zic aceş- 
tia, e de netăgaduit. Numărul şcoalelor' şi al șco- 
larilor creşte necontenit, universităţile noastre se 
imbunătâţesc foarte mult, o mulţime de tineri ne 
vin din străinătate înarmaţi cu toată ştiinţa eu- 
ropeană; n 'ar fi deci nedrept de a vorbi de lipsa 
unei mişcări ştiinţifice la noi? 

Neindoelnic câ cei ce vor vorbi: asa vor avea 
o mare doză de dreptate. Că instrucţia se întinde 
la noi, — cam încet, nu e vorbă, dar totuşi se în- 
tinde, — nu mai incape discuţie; că universităţile 
noastre se îmbunătăţesc foarte mult, e dejă mai 
puţin sigur, admitem. însă şi asta; — dar de aci 

<r>70 _ Coofii rafafee 1



2 Asupra mișcărei literare şi ştiinţifice 

şi până la o mișcare ştiinţifică în adevăratul în- 

ţeles al cuvintului mai e un pas şi un-pas foarte 
important: Pentru ci aceea ce deosibeşte mai ales 
o mişcare ştiinţifică într'o societate e entusiasmul, 
e iubirea desinteresată pentru ştiinţă atit din par: 
tea celor cari o “predau, cit şi din partea celor 
cari o învaţă. | | 

Cind tinerimea cultă venea entusiasmată 
din toate colţurile Germaniei pentru a asculta pe 
marii ei dascăli Fichte ori Hegel, era de sigur o 
frumoasă mişcare ştiinţifică. Dorul de lumină şi. 
de adevăr însufleţea această tinerime; dorul de a” 
răspîndi lumina şi adevărul însufletea pe marii ei 

învăţaţi. | 
Cind bâtrinul dascăl Gheorghe Lazăr dădea 

învățătură într'o casă veche prin crăpâturile câ- 
reea şuera vintul de iarnă, ghemuiţi de frig şi 
el şi cei! ce "| ascultati dar pătrunşi şi unul şi: 
alţii de acelaşi dor de adevăr şi de, lumină pen- 
tru ei şi pentru neamul lor, —era un inceput al 

unei mişcări culturale: Acest început era sârac, 
foarte sărac, dar era un început al unei adevă- 

rate mişcări literare şi ştiinţifice care a dat roade 

frumoase. | 
Azi însă, în cele mai multe cazuri, un pro- 

fesor îşi dă ceasul lui regulamentar de muncă nu- 
mai pentru-că e plătit — şi aceasta cind nu poate 
să se. eschiveze. Cei ce învaţă, învaţă iarăşi pentru- 
că n'ati încotro: trebue să şi facă o carieră, să ia 
o fată cu-zestre și pentru asta trebue diplomă.
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Odată diploma luată, diplomatul asvirlă cărțile în 
foc, uită ceea ce a învăţat, afară doar de ceea- 
ce ii cere meseria. | | 

Azi, cînd dascălul dă învăţătură: numai pen- 
„tru leafă, cind elevii nu iai învăţătură decât: pen- 

tru ca să ajungă. să ia leafă, iar publicul nu în- 
vaţă de loc,—e cam grei de vorbit de o miş- 
care ştiinţifică în adevăratul înţeles- al. cuvintului, 
ori cit sar fi întins învăţătura ca meserze. Ştiinţei 
noastre de azi ii lipseşte o dezinteresat iubire 
de ştiinţă, năzuinţe înalte şi. un entusiasm ştiin- 
țific, pentru a deveni o adevărată mișcare  ştiin- 
ţifică. 

Dar dacă despre sărăcia niişcărei noastre 
„ştiinţifice mai poate fi indoiala, în privinţa sece- 

tei literare suntem cu toţii de acord. 
Scriitori de valoare avem .puţini, şi acei pu- 

ţini scrii aşa de rar, şi aceste scrieri rare sunt 
primite de public cu atita indiferenţă! Şi ast-fel 
amindoi factorii unei mişcări literare şi ştiinţifice 
ne lipsesc de o potrivă: literaţii şi producţiunile 
literare de o parte şi un public către care sar 

„adresa aceste producţiuni pe de altă parte. 
Dar dacă fenomenul sărăciei în mişcarea 

noastră literară şi intelectuală e recunoscut de 
toţi, cauzele acestui fenomen sunt departe de a 

fi cunoscute și pricepute. In general, esplicările 
„date sunt ori falşe ori superficiale. 

Cauza sărăciei noastre literare, zic unii, e.
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că scriitorii noştri mai de valoare nu scrii. Cu 
alte cuvinte, cauza sărăciei noastre literare e lipsa 
literaturei, ori — parafrazind o. spirituală exprese 
alui Caragiale—o națiune fârâ literatură va să 
zică că nu o are!! 

Alţii, mai pricepuţi şi cu mai multă drep- 
tate, găsesc cauza acestei stagnaţii in indiferența 
publicului. De cite ori n'am auzit pe puţinii noş- 
tri scriitori de talent zicînd: «să scrii, să lucrezi, 

să-ţi istoveşti toate forțele sufleteşti? Dar pentru 
cine? Dar pentru ce?» 

ao esa ee Dacă după nopțt de trudă, 
Migălind vorbă cu vorbă c'o "'ndărhtrizie crudă, 
AT ajuns să-W legi în stihuri vre-o durere sai vre-un vis, 
Nu-ţi întemeia o lume de iluzit pe ce-al scris! 

«Fie-care e ocupat cu trebile lui, cu întere- 
sele de toate zilele, ast-fel că pentru interesele în- 
telectuale şi estetice nu-i rămine nici vreme, nici! 
bună-voinţă şi nici pricepere. O carte care ese 
de sub tipar, o piesă ce se “reprezintă la teatru, 
lace să se vorbească.de ea două trei zile şi asta 
încă e mult şi asta încă! dacă reporterii de ga- 
zete, transformați în critici artistici, vor bine-voi 
să spue cite-va vorbe în gazetele respective. 

«Indemnul moral lipseşte dar. Dar îndemnul 
material? Nici atita. Opera de valoare, tipărită” . ? , e 

7 i intr un numar ridicul de. exemplare, se vinde in 
cinci ani ... , dacă nu i rămîne nevindută pen- 
tru vecie. Pentru cine d ar sa scrii şi pentru ce?»
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Ast-fel zic scriitorii noştri de talent şi de si- 
gur că în vorbele lor e o bună parte de dreptate. 

Un lucru numai: aceste căinări nu răspund 
la întrebarea noastră, nu ne dai cauza adevărată 

"a secetei literare şi intelectuale. 
Indiferenţa publicului? Dar de ce publicul e 

azi aşa de indiferent pentru producţiunile artis- 
tice, cînd cu trei-zeci ori patruzeci de- ani înainte 
arăta un interes aşa de mare pentru Alexandri 
şi alţii? Şi, în definitiv, cu esplicaţiile date insem.- 
nează a te învirti întrun cerc viţios: publicul nu 
citeşte pentru-că nu se produce şi nu se produce 

-pentru-că nu se citeşte. 
Numai atunci vom eşi din acest cerc viţios, 

cind, căutind o esplicare, o cauză a secetei lite- 
„vare şi intelectuale, o vom căuta de 'odată pen. 

tru amîndouă fenomenele. O mişcare literară ori 
„Ştiinţifică cuprinde de o potrivă pe amîndoi fac: 
torii, ori —în termeni economici — cuprinde de o 
potrivă şi pe producătorii literari şi pe consuma- 
tori. O societate produce şi scriitori şi cetitori, 
cari influenţează unii asupra altora şi împreună 
formează aceea-ce numim o mișcare literară ori 
“mişcare ştiinţifică. 

Că o mişcare literară fără literâţi e un non- 
sens, pricepe ori-cine; dar că o mişcare literară 

„fără cetitori e iarăşi o imposibilitate, pentru unii 
nu-i tot aşa de clar. Cauza âcestei nepriceperi e 

„că în toate istoriile literare se analisează numai 
scriitorii fie-cărei epoce, nu însă şi publicul ceti-
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„par'că acesta din urmă nici nar exista. Ade- 
satul e însă că acest public e tot aşa de impor- 
tant ca şi scriitorii. 

Ca să vedem mai clar, să luăm un exem- 
plu extrem. Să presupunem că doi ori trei poeti 
de geniu au scris într'o ţară oare care cite-va 
poeme geniale, dar care n'ai fost pricepute : ab- 
solut de nimeni, ca şi cum ar fi fost scrise în- 
ro limbă necunoscută. Vom putea noi oare vorbi 
despre o mzşcazre literară a acelei ţări sub cu- 
vînr că acele poeme au fost geniale? Pe de alăâ 
parte să presupunem cite-va poeme mediocre scrise 
de poeţi cu puţin talent, însă care să fi stirnit 
entusiasmul unui popor întreg; în casul acesra . 
de sigur vom vorbi despre :mișcarea literară a 
acelei ţări şi acelei epoci. 

De aci se poate vedea ce important factor 
e şi publicul cetitor într'o mişcare literară şi cum 
vorbind despre mișcarea literară a unei ţări, tre- 

bue să avem în vedere amindoi factorii strins le- - 
gaţi între ei. 

În acest dublu sens înţelegem mişcarea lite- 

rară şi ştiinţifică şi în acest sens vom căuta pri- 
cina sărăciei în mişcarea noastră literară şi inte- 
lectuală de azi. 

Mişcarea literară fiind un fenomen social, in 
viaţa socială deci trebue să căutăm conditiunile
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existenței ei, în viaţa socială trebue să căutăm 
cauzele înflorirei ori decadentței literare. 

Să aruncăm, deci, o scurtă privire asupra 
vieţei noastre sociale de acum 40 ori 3o de ani. 

După 1848, noi am intrat definitiv în cu- 
rentul vieţei europene. O întreagă întocmire so-.. 
cială bazată pe iobăgie, asemănătoare cu feoda- 
lismul european. a căzut şi a fost- înlocuită .cu.o 
altă întocmire, de 'obiceiii numită întocmirea bur- 

gheză, democrată; formele politico-sociale - fco- 
dale iobagiste au fost înlocuite prin formele mo- 
derne occidentale. Această transformare socială 
săvirşită de aceia pe cari de obiceiă îi numim 
«generaţia de la 48>, e asemănătoare în multe 
privinţe cu transformarea operată şi: in Franţa la 
1789—1793 de burghezimea revoluţionară de a- 
tunci. Zicem casemănătoare în multe privinţe» şi 
nu de tot, pentru că sînt şi deosebiri însemnate 
provocate de diferența intre felul desvoltărei îs- 
torice a ţărei noastre şi a occidentului european. 

Asupra unora din aceste esenţiale deosebiri 
vom insistă chiar aici, -cit va fi nevoe pentru 
țelul acestui articol. | 

Dar nu numai prefacerea noastră socială 'era 
în unele privinţe deosebită de cea europeană, ci 
şi lupta generaţiei de la 1848 era în multe pri- 
vinţe deosebită de lupta revoluţionarilor burgheji 
din occidentul Europei. În unele privinţe, această 
luptă eră mult mai uşoară, în altele mai grea. 
Esenţială deosebire e şi următoarea: pe cind bur-
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ghezimea revoluţionară europeană se luptă pen- 
tru doborirea unei întocmiri sociale şi inlocuirea 
ei prin alta; la noi generaţia de la 48 ducea. 
afară de aceasta, şi o luptă pentru ridicarea, pen- 
tru redeşteptarea şi liberarea naţională. 

Aşa dar, generaţia de la 48 a avut două 
scopuri de cea mai mare însemnătate: transfor- 
marea unei întregi întocmiri sociale şi redeştep- 
tarea naţională. Fie-care . din aceste scopuri în 
parte e în stare să provoace o puternică miş- 
care intelectuală. Ce să mai zicem cînd ele a- 
mindouă devin idealul, scopul generaţiei de la 
1848! Mai ales deşteptarea naţională a fost tot- 

' d . . ov . dauna un puternic factor al unei mișcări literare, . 
— fapt care de altmintrelea, e uşor de explicat. 
Mai întîiă, e însufleţirea dacă nu a naţiunei în- 
tregi, apoi a elementelor celor mai culte şi sim- 
ţitoare, e un entusiasm, e o ridicare a diapaso- 
nului emoţional al unei insemnate părți din na- 
ţiune, care devine un teren foarte favorabil pen- 
tru crearea artistică. :O massă de oameni sunt 
însufleţiţi de acelaşi ideal, au aceeaşi mare do- 
rinţă, forţele lor sufleteşti lucrează în aceeaşi di- 
recţie şi de aceea e o cerința psihică de a co- 
munica unul cu altul, de a'şi spune dorinţele, de 
aşi manifestă simţirile, emoţiunile, speranţele. 

„E evident insă, că cel mai prielnic mod de 
manifestare şi comunicare emoţională între oa- 
meni e cuvintul sfint şi inspirat al poeziei. Afară 
de aceasta, literatura în acest caz are de multe
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ori o mare importanţă utilitară, politică. De multe 
ori un popor ce se redeşteaptă trebue sa arale 
că există şi că are dreptul la existenţă, şi una 
din cele: mai bune dovezi e şi literatura lui, şi 
mai ales literatura populară. Şi de aceea iarăşi 
în timpul redeşteptărei naţionale, există o ten- 
dinţă de a se întoarce către isvoarele vii şi să- 
nătoase ale poeziei populare. Aşa-a. fost la alţii: 
în Polonia, în Germania, în Danemarca, in Ser- 
bia, in Bohemia etc., aşa a fost şi la noi. 

Ca să vedem ce. puternic curent literar s'a 
creiat în această epocă istorică, numită epoca de 

la 1848, n'avem de cit să. pomenim pe aceia 
cari au scris atunci, pe poeţii epocei. Heliade 
Rădulescu e poet, Gr. Alexandrescu poet, Ale. 

xandri poet, Boliac poet, Rosetti, Negri, toţi ca- 
pii mişcărei revoluţionare democrato-burgheze şi 
naţionale sunt poeţi. Aceia cari nu' făceai ver-. 
suri, Ion Ghica, Cogâlniceanu, Bălcescu şi alţii, 
creiază proza romină. Alexandri descopere creia- 
țiunea marelui nostru poet anonim, țărănimea. 
E un elan, e un entusiasm, e o speranţă în vii- 
tor, chiar în acele creaţiuni care deplingeau pre- 
zentul. 

După spiritul ei, această literatură cu drept 
cuvint poate fi numită. literatura ideologilor bur- 
ghezi de la 1848. 

-- Pentru fruntașii mişcărei de la 1848 litera- 
tura nu era nici O glumă nici. o petrecere: era 
un instrument de luptă, era o armă puternică de
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deşteptare, o armă politică şi morală tot de o- 
dată. Şi această literatură se adresa la un public 
cetitor care gindea ca şi scriitorii lui, care avea 
aceleaşi năzuinţe, acelaşi dor. Cuvintele calde ale 
poeţilor găseau răsunet în inima caldă a publi- 
cului, era o armonie complectă între aceşti doi 
factori necesari pentru producerea unci mişcări 
literare, şi iată pentru ce epoca de la 1848 ne 
a dat o mişcare literară în adevăratul sens al cu- 
vintului, o mișcare puternică şi rodnică. 

__ Această mişcare îndeplineşte toate condiţiu- 
nile ce se cer unei adevărate mişcări literare: 
ea a izvorit din nevoile vieţei sociale de atunci 
şi, la rindul ei, a influenţat această viaţă; ea a 
avut amindoi factorii necesari şi în armonie între 
ei, — publicul cititor şi iterații. | 

E “adevărat că. cercul la care se adresă lite- 
ratura aceea era foarte restrins şi aceasta scade, 
bine înţeles, din însemnătatea mişcărei literare şi 
intelectuale de atunci; dar însemnătatea numerică 
a publicului cetitor fiind un factor important in- 
tr'o mişcare literară, nu e însă un factor unic şi 
exclusiv. Era aşa de puţini cetăţenii liberi ai 
Athenei, şi Athena a fost doar patria celei mai 
mari înfloriri şi mişcări artistice pe carea vă- 
zut'o vre-o-dată omenirea ! 

Incă o-dată dar, mişcarea literară şi intelec- 
tuală a generaţiei de la 1848, a fost o mişcare 
adevărată în toată puterea cuvîntului. Dar ea n'a 
putut să trăiască mult mai' multă vreme de cit
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au dăinuit cauzele sociale cari "i au dat: naştere, 

cari “i aii dat puterea şi vlaga. 

Generaţia de la 1848 a avut fericirea aşa 
de rară în istoria omenirei, de a'şi: vedea visul 
realisat şi incă realisat mai în totalitatea lui. 

Intocmirea socială veche e resturhată, înlo- 

cuită cu alta, iar după unirea principatelor, Ro- 
minia ajunge o nație. de sine stătătoare. 

O dată introdusă întocmirea democrată bur- 
gheză, trebuia sâ se arate deosebirea dintre noi 
şi occidentul Europei, deosebire despre care am 
pomenit mai sus şi pe care am arătat-o dejă în 
articolul men despre Caragiale. In Europa occi- 
dentală transformarea burgheză a societăţei a fost 

"facută de insăşi burghezimea bogată, puternică, 
cultă, care după o luptă de mai bine de trei 
veacuri a invins feodalismul şi 'şi a. croit.o în- 
tocmire socială proprie intereselor ei, mişcărei ci 
triumfâtoare. La noi însă, doborirea iobăgiei, a 
feodalismului nostru naţional, n'a fost făcută atâta 
de burghezime, care era puţin numeroasâ, săracă, 
incultă. La noi, întocmirea nouă.a fost introdusă 
de o seamă de tineri cu o cultură europeană, în. 

parte fii de. boeri. Aceştia, bazaţi pe mica bur- 
ghezime, pe meseriaşi, dar mai ales ajutaţi de 
un fapt absolut hotăritor şi anume că întocmirea 
burgheză era dejă triumfătoare in statele puternice
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şi civilizate, au introdus aceiaşi întocmire şi 
la noi. - . 

Aşa dar, am căpătat instituţiile burgheze 
fără să avem o burghezime puternică; instituţiile 
burgheze însă fără burghezime stăteai fără bază, 
atirnaă, cum am zice, în aer. 

Pentru ca instituţiile să capete o bază so: 
lidă, trebuia creată o burghezime puternică, ceea- 
ce se facilită foarte mult prin instituţiile nouă 
deja introduse. Astfel, creearea unei burghezimi 
devenea o. necesitate istorică, era inevitabilă. Pu- 

terea burghezimei însă, după cum se ştie, con- 
sistă în primul rind în avere, şi de aceia lozinca 
era dată de însuşi momentul istoric. e0zz72c/r2sses- 
V0uUs!> 

Se înţelege, tînăra noastră burghezime nu 
sa lăsat mult să fie poftită, ca să inceapă aler- 
garea după îmbogăţire. . 

Cum s'a făcut şi se face îmbogățirea asta, nu 
ne priveşte. Aici avem a face cu fenomenele pv- 
litico-sociale, numai atîta întru cit ne sunt nece- 
sare pentru explicarea  mişcărei noastre întelec- 
tuale şi literare. 

Dacă, pentru a da un conţinut real nouei 
întocmiri sociale, se cerea de o parte o burghe- 

zime puternică, pe de altă parte se cereati şi o 

mulţime de instituţii politice, juridice, financiare, 
precum şi oamenii cari să conducă aceste. insti- 
tuţii. Se cer prefecţi, sub-prefecţi, judecători, avo-
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caţi, 'directori, sub-directori, deputaţi, . senatori, 
etc., etc. 1)._ 

Deci, dacă - burghezimea sa pus, pe făcut 
avere, cei mai culţi din păturile sociale super- 
puse, chiar sub conducerea oamenilor cari apar- 
ţineai şi aparţin generaţiei de la 1848, ai înce- 
put să organizeze statul modern, — şi ast-fel s'a 
creiat o ocupaţie care a luat proporţii mari în 
ţară la noi: Politica, şi o ocupaţie ale cărei pro- 
porţii sunt curat îngrijitoare: fo/z/zczanisnad. 

De alt fel, aceste două îndeletniciri, politica 
şi politiz ianismul pe de o parte şi îmbunatăţirea 
e de alta, se împăcat perfect, treceau una. în- 
wr'alta, se: confundau împreună. Bine "nţeles însă, 
creiarea unei burghezimi puternice şi a unor in- 
stituţiuni “corespunzătoare nu se săvirşeşte nici 
întrun an nici în doi; e un proces care durează 
mult şi care absoarbe toată activitatea claselor 
suprapuse. 

Dar ce s'a făcut, în timpul desfășurarei a- 
cestui proces, cu mişcarea noastră. literară înce- 
pută sub nişte auspicii așa de frumoase? Această 

?) Pentru toate aceste funețit sociale se cere o anumită cul-. 
tură științifică. Deci viaţa socială modernă cerea întinderea ştiinţei, ea 
cerea oameni cu oare care cultură ştiinţifică şi oameni cu avere, De 
aceea s'aij creiat şi urit și alţi. Împreună însă cu oamevit de ştiinţă, 
cu profesiile lihere, s'a creiat fatal un proletariat intelectual, care — 
precum vom vedea — e menit să joace un rol hotăritor în mişcarea. 
noastră literară şi intelectuală.
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mişcare decădea, decădea mereii.: Şi cauza aces- 
tei decăderi e lesne de găsit. 

Literatura pe care am numit-o a ideologilor 
burgheji 'şi-a avut obirşia în năzuinţele naţionale 
şi în năzuinţa - de a creia o societate burgheză, 
răzuinţe cari: şi una şi alta s'au realizat. Ce avea 
dar de căutat copilul acest frumos, ideolog, în 
proza de multe ori foarte puţin curată a vieţei 
nouă, practice? 

Şi afară de aceasta, clasele cari ar fi putut- 
da viaţă -şi consistenţă mişcărei literare, erati 
ocupate cu alte afaceri, dacă nu mai serioase, 

apoi de sigur mai mănoase. De altmintrelea, a- 
ceea ce a distrus această, mişcare literară nuii 
atita absorbirea prin ocupaţie cît felul ocupaţiei. 
Sunt puţine ocupaţii şi preocupaţii omeneşti cari 
să se 'mpace aşa de puţin cu poezia, cu litera- 
tura, cu arta în general, ca ocupaţia şi preocu- 
paţia de a face bani, ca alergarea după imbogă- 
ţire. Munca fizică, munca cimpului spre pildă 
dacă nu e escesivă, dacă nu e făcută în condi- 
ţiuni distrugătoare — poate să se împace cu cre- 
iarea poetică şi să producă o admirabilă poezie, 
cum ai produs toate popoarele agricole şi cum 
a produs țărănimea noastră. Lupta, răsboiul, care 
pare a fi o 'ndeletnicire așa de puţin priineioasă 
pentru desvoltarea poeziei, a produs însă o în- 
treagă şi imensă literatură, numită epopee, — pe 
cind. negoţul, pe cînd imbogăţirea i au fost fa- 
tale. Cine a auzit vre-o dată de epopea cotului 
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de măsurat, de poema tejghelei, a contuarului? 
Cel mult doar de epopeea contractelor agricole! 

Inavuţirea burgheză poate desvolta alte. fa- 
cultăţi omenești: prevedere, inteligenţa, energie; 
pentru poezie insă ea e moartea. Pentru un ne- 
gustor, pentru un arendaş îmbogăţit, un poet, un 
artist e un trindav, : un parazit, iar literatura o 
distracţie stricătoare. de moravuri._Pentru un bur- 
ghez îmbogăţit dar mai cult, literatura e o dis- 
tracţie cînd n'ai ceva mai bun de făcut. 

Intr'o asemenea atmosferă, o mişcare lite- 
rară nu poate exista. Se înţelege, mişcarea lite- 
rară a ideologilor de la 1848 nu sa stins de 
odată: mişcările intelectuale nici nu se încep nici 
nu se sfirşesc într'un singur moment. 

De la început, sa urmat a se scrie pe de o 
parte în puterea inerţiei, iar pe de alta în. pute- 
rea convingerei idealiste ce, între altele, a însu- 
fleţit generaţia de la 1848, că transformarea so- 
cială şi renaşterea naţională trebue :să fie înce- 
putul unei desvoltări bogate. în toate privinţele: 
politice, economice, artistice. 

Cite puţin, cîntăreţii ai început să bage de 
seamă că nu-i ascultă. nimeni şi au început să 
amuţească. Singur Alexandri a urmat a creia cînd 
nu-l mai ascultai, dar a sfirşit prin a-şi strămuta 
muza la Romani spre a cînta pe Horaţiu şi pe 
Ovidiu. Într'un mod indirect, conscient ori incon- 
scient, Alexandri a recunoscut că epoca aceasta 
nui pentru poezia lui nici poezia pentru epocă.
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Intocmirea nouă a vieţei sociale introduse 
la noi a revoluţionat relaţiile sociale, a produs _: 
forme şi fenomene sociale deosebite de cele vechi 
ŞI, deci, a dat naştere la nouă idei, gindiri, sim- 
ţiri, idealuri, revolte sufleteşti, care toate își ai rădăcina în noua viaţă socială. 

loate aceste manifestări sufleteşti cer o formă poetică în care să fe exprimate, cer o nouă manifestare literară, îşi cer poeţii lor. Şi această manilestare literară s'a produs de o altă clasă, cu alţi artişti, cu alte forme poetice. 
La. această nouă manifestare literară _tre- cem acum. o | _ 

> 

Epoca socială modernă, burgheză, capitali- stă, democratică şi cum îi mai zice, e judecată în felurite chipuri. Intr'o privinţă însă mai toţi judecătorii vor fi de acord şi anume ci multe bunătăţi dar şi multe rele a adus ea societâţei. Această epocă burgheză a lăţit cultura, a ridicat colosal Productivitatea muncei, a învins natura, a creiat bogaţii enorme, a pus în comu- nicaţie uşoară nu numai pe oamenii aceluiaşi. con- tinent ci şi pe locuitorii diferitelor continente, . a produs adevărate minuni ale spiritului născocitor omenesc. Dar tot „această epocă. a produs rele
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Li 

| 

| tot aşa de evidente: ea a proletarizat pe micii 
| producători de pămint, a proletarizat pe mese- 
| iaşi, cari n'au fost în stare să susţie concurența 
| . cu industriaşii, a creiat un proletariat intelectual, 

a adus o. mare nesiguranţă a vieţei materiale, o 
mare inegalitate economică, a enervat caracterele, 
a desvoltat in oameni egoism, lăcomie, etc. 

Noi nu judecăm aci epoca aceasta. De si- 
gur că, cu toate relele, ea a fost un. imens pas 

- „spre progres; dar repet, aci n'o judecăm, ci. nu- 
| mai constatăm faptele. . 

Ori-unde sar introduce această întocmire so- 
cială, ea trebue să dea grosso-modo acelaşi re-   IN zretue să produsă un efect anumit. 

. Intocmirea socială introdusă la noi trebuia 
să dea şi a dat aceleaşi efecte ca şi în Europa, 

icu acea deosebire mare şi defavorabilă nouă, 
NJ că efectele rele sai arătat mai puternice şi mai 

inainte decît cele bune. 
| Proletarizarea maselor în. occidentul Europei, 
inegalitatea economică, creşterea nesiguranţei vie- 
ţei, luxul enervant şi corupător şi toate cele-l'alte 

. efecte rele ale. civilisaţiei burgheze, s'au săvirşit 
acolo sub flueratul eşit din ogeagurile unor  fa- 
brici imense, în sgomotul unei civilisaţii străluci- 
toare, unei culturi economice şi ştiinţilice orbi- 
toare. La noi însă sai întimplat numai toaie re- 
lele, iar cultura marei ;Erprjomică și științifică, 

| (Cezara î 
! N i _   

Ş sultat, cu aceiași siguranţă cu: care anumite cauze: 
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strălucita civilisaţie europeană .se lasă aşteptată 
şi acuma. Ce să mai zicem dar de început! 
„Ei bine, noua stare socială creiată în ţara 
asta trebuia necesar si dee o manifestare literară _ 
cu un caracter noă. Această manifestare, după 
caracteru-i social, putea fi de două feluri, după 
clasa ori după clasele care ar fi produs-o. 
Produsă de clasele. triumfătoare, în folosul că- 
rora a venit noua stare de lucruri, manifestarea 
literară . ar exprima, într'un fel ori într'altul, trium- 
ful acestor clase.. Ea ar fi liniştită, senină, plină 
de idealizarea nouci. stări de lucruri, mai ales însă” ar fi o literatură aducătoare de plăceri neturbu- Tătoare, ar fi un inel foarte caracteriştic -în lan- ţul plăcerilor celor ce benchetuesc la ospăţul vie- ţei. Bine înţeles, nu vreaă să zic că literatura asta trebue să fie lipsită de talent: valoarea ici artistică, după cum e valoarea ori cărei creaţiuni „artistice, depinde în primul rînd de talentul ar- tiştilor. Noi vorbim numai de caracterul acestei - manifestări artistice, nu de valoarea ei artistică, şi de sigur acesta este caracterul pe care Tar fi avut o manifestare literară produsă de clasele tri- umfătoare. In schimb, produsă de clasele nedrep- tăţite, manifestarea literară trebue să fie plină de slăbiciune, de neliniște, de durere, de revoltă. Am văzut însă ca clasele triumfătoare, ocu- pate cu totul cu alte treburi, nu puteai da o manifestare literară ; râmînea deci posibilă numai manifestarea literară a claselor nedreptăţite.
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Din aceste clase insă e evident că nici cea 
ţărănească nici a meseriașilor nu putea produce 
această manifestare: le lipsea. cultura trebuin- 
cioasă. Avem dar numai două clase, clasa: boeri- 
lor vechi, fosta clasă privilegiată, care în mod: 
fatal trebuia să decadă în noua stare de lucruri, 
şi clasa proletariatului intelectual 1). Clasa bo- 
ierească însă' era o clasă bătrină, istovită, iar 

“elementele ei cele mai energice s'ai acomodat 
perfect cu noua organizaţie, acceptind-o şi făcîn- 
du-se cei mai puternici. stilpi ai ei. 

1). Clasificările în general şi în special cele soziale, sunt foarte 

puţin hotăritoate, iar p.bhcul le face şi ina confuze în vorbirea“ de 
toate zilele, Așa e cuvîntul frolefar și clasa proletară, După înţelesul 

" ce i se dă de obiceiii, s'ar părea că prolefar e sinonim cu sărac. 
Et bine, înţelesul acesta e faly. De pildă: Un bităuș. care nu 

urăeşte de ci: din «operaţiunile eiectoralea, e tot aşa de puţin proletar 
ca şi un negustor, ort-cît ar fi de sărac. 

Prin proletar în sensul științific al cuvîntului, se înţelege un om 
care n'are pentru ca si'şi agonisească viaia de cît un singur mijloc: 
munca Iul. Şi ast-fel, proletari! se *mpart în doui categorii: proletarit 
manual! cari îşi agonisesc traiul prin manca manuală, şi proletarii 

intelectuali sai proletarit cul/l car trăesc din munca intelectuală, 
In acest sens muncitori din fabrici sunt proletar! ca şi docto- 

ri!, inginerii, profesorii, ziariştul ş. c. 1. Cel d'intluii sunt însă manuali, 

cet din urmă intelectuali, e 
Ceea.ce încurcă clasificarea claselor sociale, este faptul că'ele 

cuprind unele elemente cari aii ceva comun cu mal multe clase de 

odată. Ast-fel şi proletarii manuall, dar ma! ales cel intelectuali, ai şi 

eX aristocrațimea lor, care "n straturile superioare — economicește vor-: 
bind — se atinge cu clasele privilegiate. 

A doua cauză a confuziei e faptul ci clasele sociale nefiind 

- mărginite cum sunt castele Tadiet, trecerile dintro clasă într'alta sînt 

posibile, , 
De aceea, ţinem să precizim termenul. Am spus mat sus ce în- 

țelegem 'nol prin proletar. Iar cind vorbim de proletariatul istelectual  
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ată-ne dar cu o singură :clasă capabilă de a 
fi dat o manifestare literară pentru 'această epocă: 
Clasa proletariatului intelectual. Şi în adevăr, această 
clasă a produs şi încă o:producţiune adesea ori de _ 
mult talent. 

Cum e această manifestare literară, care-i 
Sunt trăsăturile caracteristice în exprimarea senti- 
'mentelor individuale, sentimentelor sociale, gindi- 
rilor şi ideilor filosofice? 

Un om perspicace, care ar fi studiat litera- 
tura feluritelor epoce în legătură cu mediul social, uşor ar fi putut prezice nu numai că clasa pro- = letariatului intelectual va fi aceea care să creeze literatura epocii noastre, dar mai ales după carac- terul clasei,. ar fi putut prevedea în linii generale caracterul manifestărei literare ce avea să se pro- - ducă. , | 
„În adevăr, să studiem puţin caracterul clasei şi condiţiunile. sociale moderne în care trebue să se manifesteze această clasă, ca să vedem cam ce creațiune artistică ne putea ea da. | Mai întii, dintre toţi nedreptăţiţii, proletaria- tul intelectual este acela care are o mai largă cultură, o organizaţie nervoasă mai enervată, şi 

    

stare literară, nu înţelegem pe cel cart 'aii trecut aristocrațimea proletariatuluy ci grosul armatei p:o- „1 g „e asemenea şi pe cei ce se pregătesc, saii bine sunt pregătiți de împrejurări fatale, să ajungă proletari - intelectualt, Ast-fel este o mare parte a studenţimef, - i : -
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deci mai simţitoare, aşa că el poate simţi: toate 
durerile mai adinc şi să le exprime prin vorbe. 
Proletarul intelectual e sărac, une-ori mai. sărac 

de cât proletarul manual; dar fiind sărac el are 
"cerinţe foarte mari, desvoltate într însul printr'o 
civilizaţie luxoasă, şi neputinţa de a le realisa, 
trebue negreşit să-l amărască, să provoace în el 

o revoltă sufletească. Această revoltă e .mult mai 
temperată în clasele ţărăneşti muncitoare dar. in- 
culte, prin faptul convingerei moştenite că <aşa 
a fost de cînd lumea, boieri şi mojici> şi prin 
simţul inferiorităţei culturale. Cu totul alt-fel stă 
proletarul intelectual: ca clasă, el a eşit 'din 
aceiaşi clasă burgheză, ca cultură şi ca-talent o 
întrece; şi cu toate acestea îi: e cu totul inferior 
ca poziţiune socială. -În iubire va fi nenorecit, 
căci vecinic cei bogaţi vor fi preferaţi, pentru 
aceştia e luxul, pentru aceştia onorurile sociale. 
Ciţi nătărăi, ciţi imbecili trec înaintea proletaru- 
lui intelectual numai prin faptul unei averi mari 
moştenite! Ei bine, sărăcia asta, poziţiunea infe- 
rioară în societate, nesiguranța zilei de miine, 
atitea lovituri crude într'o luptă grea pentru exis- 

- tenţă, toate loviturile în amorul proprii peste 
măsură de desvoltat, toate acestea şi multe altele 

le va simţi adinc şi dureros proletarul intelectual. 
Atunci o revoltă amară li. va coprinde sufletul, 
şi dacă “are talent toate aceste sentimente de re- 
voltă şi de durere :se vor preface în vers, în 
manifestare poetico-literară. | 
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Fie care vieţuitor răspunde într'un. fel ori 
intr'altul la dureri, la lovituri. Poetul, literatul se 
revoltă prin vers, prin proză. Cum va fi această 
revoltă în potriva loviturilor vieţei? Se va măr-. 
gini ea oare la plingerea propriilor dureri, fără 
a lovi în cauzele care o produc, sai. plingindu'şi 
durerile, poetul se va revolta contra cauzelor şi 
va tinde a le înlătura? 

Aceasta va depinde de temperamentul poe: 
tului; în cazul întîi revolta lui va fi mai dulce, in 
cazul al doilea mai vehementă. a 

Mai e o întrebare importantă: se 'va măr- '* 
gini oare poetul sa-şi exprime propriile lui dureri, 
fără a se ocupa şi de durerile altora? In general . - 
nu, de şi exprimarea lirică a propriei dureri :tre- 
bue să precumpănească. Dar durerea ca şi bucuria 
e un simţimint social. Acela care exprimă o durere, 
caută să găsească un ajutor, o compătimire, un 
răsunet simpatic în sufletul celor către care să 
adresează, iar simţimintele simpatiei fiind reciproce, 
durerile celor-l-alţi trebue să găsească şi ele ră. 
sunet în sufletul. poetului care 'şi plinge propriile 

“lui dureri. Ast-fel poesia decepțiunei, durerei, re- 
voltei generalisindu-se, ori mai bine zis sociali- 
sindu-se, se naşte o literatură care exprimă durerea 
'socială. a 

Se înțelege că în primul rind obiectul sim= 
patiei va fi clasa poetului, —în cazul de faţă pro- 
letarii intelectuali, — şi în al doilea rind clasele 

» “cari: sufer de aceleaşi urmări ale vieţei sociale.
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Cum am văzut, acea clasă e mai întiitt țărănimea. 

Cel puţin pentru unii poeţi, clasa boerească, foştii i 

noştri feodali, vor fi şi ei un “obiect de simpatie, 

Această clasă, care a avut odinioară un rol istoric 

în ţara noastră, e menită după introducerea in- 

stituţiunilor nouă să piară ca clasă boierească şi 

să fie înlocuită cu clasa mai tinără şi mai ener- 

gică, clasa burgheză. Căci ori-eare ar fi culpele 

istorice ale acestei clase, strîmtorarea ci actuală 

va provoca o compătimire în sufletul unui pcet 
care mai mult simte de cit analizează. Şi această 

compătimire se va regăsi în noua manifestare 

literară. | 
Ei bine, cînd noua literatură va exprima 

durerea claselor muncitoare, atunci idealul ci va 
fi în viitor. “Totuşi această îndrumare spre viitor 
poate fi un regret după trecut, deşi aceste două 
cuvinte, viitor şi trecut, par a nu se împăca de 

loc. Dar ori cit de stranii ar părea acest fapt, 

el este uşor de explicat. Am văzut, în adevăr, că 
clasa boerilor de neam suferă impreună cu pro- 
letarii intelectuali de noua stare de lucruri; întru 
cît deci în noua manifestare literară se va găsi 
simpatia pentru aceste clase, glorificarea trecutului 
ei etc., într'atîta această manifestare poate să 
conţie un element reacţionar, 

De alt:fel, chiar simpatia adincă pentru clasa 
ţărănească putea introduce un asemenea element 
în tendinţele sociale ale noilor producţiuni literare. 
Şi iată cum: Ori cit de rea ar fi o viaţă socială, 

.
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ea trebue să aibă și unele părţi bune. O viaţă 
socială absolut rea este cu neputinţă, căci în acest 
caz oamenii ar înceta de a exista. . 

Se înţelege că în viaţa ţăranului din vremea 
iobăgiei, în relaţiile lui economice şi patriarhale 
cu boerii, ca şi în viaţa-i de familie, erau unele 
trăsături preferabile vieţei ce i s'a creat de noua 
întocmire socială. Tocmai partea aceasta a vieţei 
țărâneşti trebuia să impresioneze pe poeţi cari 
simţeai adinc suferințele ţărănimei. Suferințele 
trecute se uită, nu impresionează aşa de viă, pe 
cind cele actuale sunt mult mai adinci. - 

Afară de asta, poeţii care pling durerile ţă- 
rănimei aparţin clasei proletarilor intelectuali, nu 
clasei ţărăneşti. Nu clasa lor a adus în spinare 
urgia boerilor şi a iobăgiei; de aceea, e foarte 
natural iarăşi” ca unui poet .care aparţine altei 
clase, ori cît de sinceră iubire şi compătimire ar 
avea pentru ţărani, să-i aparâ cu totul în umbră 
suferințele trecute şi să vadă în lumină numai 
bunătăţile acelei epoci. 

lată pentru ce simpatia acestor poeţi pentru 
clasa boerească decadentă şi chiar iubirea lor 
pentru ţărani, cel puţin la unii idealizarea vieţei 
voevozilor, idealizarea feodalismului nostru, — un fel de democratism-reacţionar, ca să întrebuințăm 
miște termeni mai cunoscuți. 

Aceea ce ar putea scăpa literatura noastră 
de idealizarea trecutului, este analiza şi priceperea 
nouei stări de lucruri nu numai în urmăririle ei
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cele rele, cari-sunt în adevăr nenoroțite, ci şi în 
părţile ei progresiste. - Dar, am zis-o, în general 
poeţii mai mult simt de cit analizează. 

Am spus mai sus că durerea proprie a unui! 
artist generalizindu-se, se preface pină la a simţi 
durerea clasei lui întregi şi a claselor înrudite. 
Dar această socializare a durerei nu se opreşte 
nici aci, ea se întinde 'mai departe; cuprinzind pe 
toţi: nenorociţii, pe toţi semenii,: omenirea -în- 
treagă. Socializarea asta -a:sentimentelor poetului, 
se poate întinde şi mai departe: Sunt vieţuitoare 

„cari sufer .şi ale căror suferinţe 'sunt foarte ase- 
mmănătoare cu ale oamenilor. Şi ast-fel, prin ana- 
logie cu suferințele omeneşti, poetul ajunge să 
învăluiască cu simpatie în inima lui îndurerată 
universul întreg, existența toată. Universul ast-fel 
simţit, văzut prin prisma durerei artistului, ajunge 
el însuşi un prilej pentru durere. | 

De aici, fireşte, trebue să urmeze blestema- 
rea existenţei, dorul de a o nimici, — Mzrvana! 

„Dar chiar şi în acest ultim şi. culminant punct 
al pesimismului, sentimentul de revoltă nu se 
pierde. Căci ce este propoveduirea neexistenţei, 
dacă nu o revoltă în potriva fatalităţei ei? "De: 
bună seamă însă, această ultimă treaptă a pesi- 
mismului este şi expresia din urmă a p asivităţe 
revoltei. | 

Şi ast-fel, un om cult şi pătrunzător, care 
ştie că neîndoios caracterul ori-cărui curent literar
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e strins legat de starea socială- a epocei în care 
se produce, studiind noua stare de lucruri creiată 

în ţara românească, ar fi putut prezice caracterul 
curentului literar ce trebuia să se manifesteze. . 

Dar, ceea-ce n'ar fi putut prevedea nimeni, 
e faptul că această manifestare literară s'a produs 
chiar de la inceputul desvoltarei proletariatului 
intelectual şi că cel d'intiii care a dat o expri- 
mare artistică acestui nou curent a fost un om de 
un mare, de un foarte mare talent, Eminescu. 

E clar, sper, acuma, de ce Eminescu a avut, 
are şi va avea încă multă vieme o mare influ- 
enţă- asupra vieţei literare. El a exprimat gindi- 
rile, durerile, dorinţele, pasiunile, nemulţumirile 
ce sati produs într'o anumită epocă istorică. 

Din punctul acesta de vedere, creaţiunea lui 
Eminescu Şi are rădăcinile în viaţă, ea reprezintă 
în parte această viaţă, şi de aceea ŞI înriurirea 
ei e aşa de mare. Afară de asta, creaţiunea lui 
Eminescu era profetică, pentru că ea sa arătat . 
într'o vreme cînd toate nemulţumirile şi toate re- 
voltele, de cari vorbirâm nu se manifestaseră încă, 
atunci cind ele pluteaii doar în aer, fâră să fi luat 
nici O consistenţă. Pe 

Nu-i mai puţin adevărat însă, că marea-i in- 
fluenţă e datorită în mare parte şi. formei. nepe- 
ritoare şi cu totul nouă a creaţiunilor lui. Dar 
chiar această formă, la urma urmei, tot fondului
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i se datoreşte. Pentru a exprima atitea idei, atitea. 
gindiri nouă, lui Eminescu îi! trebuia şi o formă 
nouă, şi a creiat-o. Dar pentru că el era un mare 
talent, a creiat această formă atit de frumoasă. 

Pe de altă parte, nu trebue să uităm unalt 
factor care a contribuit mult la influenţa lui Emi- 
nescu, este mulţimea genurilor atinse de el. De 
şi ca volum atit de mică, opera Jui- conţine ger- 
meni pentru o desvoltare literară în toate direc- 
tiunile. 

Dar dacă în liminescu se găsesc exprimate 
forme atit de multiple ale curentului literar: de- 
cepţionizm personal, social, metafizic, revoltă per- 
sonală, revoltă: socială, indrumarea spre viitor, 
întoarcerea. către trecut. el nu putea să nu păcă- 
tuiască în potriva logicei. Pentru că dacă, prin 
inconsecinţa proprie şi prin contrazicerile ce există 
în sufletul fie-cărui om, un poet poate exprima 
două genuri de revoltă, unul personal şi unul 
social, pe de altă parte, ţinta către viitor şi ide- 
'alizarea trecutului se esclud una pe alta. 

„Şi totuşi, în creaţiunea lui Eminescu se gă- 
sesc amindouă. Campionii trecutului îl pot reven. 
dica pentru ei, invocind unele părţi din sazzze şi 
o mare parte din proză. Campionii viitorului îl 
pot — şi credem că cu mai multă dreptate — 
aclama ca al lor, pentru admirabilu-i poem Înut- 

„făârat şi Proletar, pentru Viaja şi pentru însuşi 
spiritul creiaţiunei lui. 
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„Dar această nehotărire, care îşi găseşte ex- 

plicaţia în nehotărirea, în confuziunea vieţei so- 
ciale de atunci şi care e supărătoare în multe 
privinţe, are pentru Eminescu şi un mare avantaj: 
ea face să fie cu putință ca mai multe curente 
literare, deosebite şi une-ori contrarii, să-şi tragă 
originea de la el, în tot cazul să fie influențate 
de el. 

Dar Eminescu n'a fost singurul care a 'ntru- 
pat acest curent. El a fost numai cel d'intiiă şi 
cel mai viguros talent. Alături de el insă, inde- 
pendenţi ori sub influenţa lui, ai scris şi alţii. 
Şi “scrierile lor ai, întrun fel ori într'altul, același 
caracter, isvorît din viaţa socială modernă, ceea-ce 

arată şi mai bine dreptarea aserțiunilor noastre. 
În adevăr, dacă poezia lui Eminescu nu ar 

fi scoasă din rărunchii vieţei sociale stabilite după 
epoca de tranziţie 1848—1855, atunci Eminescu 
ar fi rămas izolat, el n'ar avea nici tovarăşi nici 

discipoli. In realitate însă, mai tot ce s'a scris 
de la el încoace, poartă acelaşi caracter. 

Nu putem face aici analiza pe larg a tuturor 
acelora cari. ai scris în acelaş timp cu Eminescu 
şi după el. Va fi de ajuns să cităm pe ciţi-va 
dintre cei mai de talent şi vom vedea cit se 
apropie între dînşii prin spiritul de revoltă contra 
actualei vieţi sociale, ca să nu luăm de cit această 
trăsură caracteristică. Vom face aceasta pe scurt. 

Despre revolta lui Eminescu în potriva ve-
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nalităiei, a speculei, :a: vinătoarei banului fără 
muncă, despre simpatia-i compătimitoare și dure- 
roasă, despre. pesimismul lui, am vorbit mai pe 
larg altă dată. a 

In admirabilaii Doină, Eminescu deplinge 
decăderea şi sărăcia ţăranului «sărac în ţară să- 
racă», provocată de streinism, de civilizaţie și de 
exploatarea streină: ao o... 

Și cum vin cu drum de fier, 
“Toate cântecele pier, 

Sbcară păsările toate 
De neagra streinătate, 

Ca o urmare, parcă, la aceste admirabile 
versuri, Delavrancea scrie frumoasa-i nuvelă Odz- 
oară, în care arată decăderea micilor. negustori 
de grine din mahalalele bucureştene, ruinaţi de 
acelaşi drum de fier. Ca un.refren monoton şi 
trist, nuvela se începe şi sfirşeşte cu.această. frază : 

+... Pe aceeași streaje să intri, pe aceeaşi 
cărare să te strecori şi să nu .mai vezi mindreţea 
d'odinioară . - : 

«Şi p'acecași streaje am intrat, p'acecași că-. 
rare m'am. strecurat şi nam mai vazut mîndreţea 

d'odinioară . .. 
In mai multe nuvele, pină şi în frumoasa-i 

fantazie /anta-Ce/la, De la Vrancea va zugrăi 
lupta omului de la oraş, care înfăţişează intoc- 
mirea nouă şi noua exploatare, cu omul satului, 

— în Fanta-Cella cu omul mărei — biruit de cel
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d'intiiă, şi va deplinge, tot ca Eminescu, pe omul 
„satului. 

„ Caragiale, - un talent puternic, de talia lui 
„Eminescu el insuşi, işi exprimă altmintrelea revolta 

in potriva stărei de lucruri de azi, scriind în po- 
trivă-i o satiră singeroasă în admirabilele-i comedii. 

Ronetti- Roman scrie o poemă decepţionistă, 
Radu, în aceeaşi vreme cu Eminescu şi indepen- 
dent de influenţa acestuia. | 

Vlăhuţă, în admirabila-i satiră Znişte, îşi 
arată toată revolta sufletească faţi cu poziţiunea 
mizerabilă ce se creiază în societatea modernă 
unui artist proletar. 

O. Carp, cel mai talentat dintre cei tineri, 
exprimă în versuri frumoase atita întristare, des- 
curajare, aproape desperare, 'condensată, dar re- 
ţinută şi moderată numai prin blindeţea-i sufle- 
tească. lar dacă versu-i va atinge viaţa ţărânimei, 

“ atunci el va scrie admirabila Doiuă, a cărei strofă 

finală caracterizează întreaga poezie tristă a po- 
porului nostru precum şi compătimirea dureroasă 
a poetului pentru ţărânime. 

Nu-i plinsul unei iniini numaY 
* ŞTal une! clipe trecătoare, 
Ci neamul nostru 'ntreg își cîntă 
Durerile de care moare! 

Am putea cită ast-fel mai tot ce se tipăreşte 
acum şi ce e primă un sentiment sincer, căci mai 
tot poartă acelaşi caracter de melancolie și de 
revoltă,
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Ei :bine, după toate cite le-am zis, nu-i nici 
O mirare, câ toţi aceşti talentaţi representanţi ai | 
noului curent în literatură sunt proletari intelec- 
tuali, -proletari ai condeiului. 

. o 

Acest noi curent literar a produs oare aceea 
ce noi am numit o mişcare literară? 

La această întrebare vom fi nevoiţi să răs- 
pundem: nu, mai ales de: la început nu, pentru 
că lipsea al doilea factor important, publicul cetitor. 

Afirmarea aceasta ar putea sâ pară o.contra-. 
zicere cu cele zise mai sus, de vreme ce am spus - 
că o.manifestare literară, un curent literar, presu. 
pune existenţa unei clase ori a unor clase ale 
câror simţiri, dureri, bucurii, speranţe, revolte, le 
exprimă artiştii. | 

ŞI cu toate acestea nu-i nici o contrazicere. 
Unele din clasele ale căror sentimente: eraă 

reprezintate de această manitestare literară, _ţără- 
nimea de pildă, nici n'o putea citi nici n'o putea 
cunoaște. Ele puteai inspiră o manifestare literară, 

„dar nu să formeze o mişcare literară Şi intelec- 
tuală, lar adevărata clasă pe care o reprezintă acest 
curent noi literar, proletariatul intelectual, era 
numai la inceputul desvoltărei sale. . 

lată pentru ce la “început Eminescu n'a avut 
nici o înriurire, a fost: aproape necunoscut şi nu- 
mai după ce s'a desvoltat proletariatul nostru in-  
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telectual, .profesiile libere, Eminescu a făcut elevi, 
entusiaşti, imitatori, a făcut şcoală. . 

Se înţelege că nici acuma noi n'avem încă 
o mișcare literară propriă zisă, care ar merita 
acest nume. Adevărul e că tocmai acum se for= 
mează un public cetitor, acum asistăm la naşterea 
acestei mişcări literare. 

Dar care sunt elementele din care începe să 
se alcătuiască publicul cetitor la noi? 

Mai întîii e tinăra burghezime cultă. Dacă 
pentru părinţii preocupaţi prea mult cu stringerea 
de averi, literatura e un fleac iar literatul un 
parazit, pentru fii însă, cari au gustat din litera- 
tura europeană, literatura e,. dacă nu un însemnat 
factor al progresului, cel puţin o petrecere mai 
aleasă. [De aici urmează deci, ca o întregire a celor 
deșvoltate mai sus, că burghezimea e neprielnică 
mişcărei artistice la inceputul desvoltărei ei, nu 
şi în timpul înflorirei. 

Sunt apoi femeile din clasele burgheze mai 
culte. Dacă bărbaţii sunt ocupați cu: politica ori 

cu alergarea după avere, femeile. n'a: nimic de - 

făcut. Şi pe cind unele 'şi petrec vremea în ocu- 

"paţii mai puţin serioase, altele, mai culte,. citesc. 
Se înţelege că genul cetitului depinde de cultura- 
şi de acele curente literare ce se vor afirmă în: 

“țară. Dar că femeile în clasele burgheze citesc: 
mai mult de cit bărbaţii, e sigur. 

Politica .va ajunge din ce în ce o.piedică. 

mai mică mişcărei literare; cauza e câ o ţară nu
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poate ţine pe spetele ei de cit un număr limitat 
de politiciani. Acest număr este întrecut de mult 
timp, şi încă cu virf şi îndesat, aşa că o mare 
parte din aspiranţii la politicianism trebue să 

- Tâmiie pe din afară şi să facă aceea ce se nu- 
meşte în limbagiul curent opoziţie sati guverna- 
mentalism de principiă. Avind în vedere că din . 
zi în zi e mai greu a'şi face carieră din politi- 
cianism, din ce în ce mai mulţi se vor îndrepta! 
spre alte ocupaţii, mai folositoare ţărei şi mişcărei 
ei literare şi intelectuale. . ' 

lar clasa care va da vlagă şi putere viitoarei 
„mişcări literare şi ştiinţifice, care va forma atmo: 
sfera de entusiasm în jurul manifestărilor artistice, 
e proletariatul cult în desvoltarea lui şi păturile mai 

“cuke ale proletariatului manual orăşenesc. 

 



  

„CUM SĂ CITEŞTE LA NOI: 

E foarte grei de scris despre chestiunile es- 

tetice. Ele sînt atit de încilcite, estetica e aşa de 

puţin stabilită ca ştiinţă, drumul e:atit de riscat 

şi puţin bătut, în “cît de multe ori simţi singur că 

şovăeşti. Pe cînd în: ştiinţele exacte ai premergă- 

tori mari, pe cari îi urmezi, cari te conduc, pe * 

cari te razemi, în estetică de multe ori eşti lăsat 

la -propriele tale forţe. 
„_ Aceste greutăţi sint încă şi mai mari cind e 

vorba de chestiunile ce privesc estetica sociolo- 

gică, dacă ne e permis să întrebuinţăm acest ter- 

men. Ast-fel sînt: legătura esteticei cu societatea, 

influenţa societăţei şi determinarea printrinsa a 

producţiunilor artistice, influenţa acestora din urmă 

- asupra societăţei, chipul cum o anumită societate, 

-un anumit medii social lucrează asupra artistului 

şi cum artistul asupra.mediului social şi a. m. d: 

Aice terenul e şi mai riscat, drumul şi mai puţin 

bătut şi mai des încă eşti lăsat la propriile tale 

„puteri. Aceste greutăţi devin încă şi mai mari 

cind asemenea chestiuni trebue să le tratezi în
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articole :de revistă. Pe lingă că chestiunele sînt 
atit de grele şi încurcate, felul publicaţiunei îţi 
măreşte greutatea, mârginindu-ţi spaţiul la o coală, 
mult două, —vrei nu vrei, trebue să te mărgineşti, 

- trebue să faci să încapă subiectul în cadrul strimt 
al articolului. De multe ori vezi că cutare ches- 
tiune, incidental ridicată, nu e de loc lămurită, 
cutare frază poate fi înţeleasă greşit, cutare “parte 
a articolului ar trebui mărită, cutare limpezită ... 
dar n'ai ce face, marginile articolului.:te „opresc. 

De multe ori.şi foarte de multe ori, din. pri- 
cina nevoi de a te mărgini, trebue să. izolezi o. 
chestie de toate celelale cu. care e strîns legată; : 
această izolare e loarte. păgubitoare articolului 
dar ce să faci, felul publicaţiunei ţi-o cere. Toate 
aceste greutaţi se complică şi mai mult cînd scrii 
pentru un public întins, deci puţin pregătit. In 
cazul acesta se cere mai 'nainte de toate clari- . 
tatea expunerei, se cere, ca scriind articolul să te 
gândeşti totdeauna la .cititor şi să te întrebi me- 
re: Voii fi oare priceput? Şi 'de cite ori nu-ți 
ingreuezi articolul cu exemple puţin trebuincioase, 
de cite ori nu ești silit sa te repeţi,. şi. de cite 
ori nu eşti nevoit să jert 
a unei expresiuni — clarilăjei ei: - 

Toate aceste greutăţi, condiţionate prin felul 
subiectului, sint comune nouă cu străinătatea, di- - 

* ferență mare insă, e căiacolo toate aceste :greu- 
„tăţi se pricep şi se preţuesc, de acea cetitorii şi: 
recenzenții şi criticii cari discută aceste chestiuni pro- 

feşti exactitatea Ştiinfyfică  
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cedează cu o mare: prudenţă. De multe ori :ce-. 
tind în revistele străine. discuţiile asupra chestiu- 
nilor estetice, vezi cum scriitorul, care discută pă- 

rerile . protivnicului, ca să priceapă ce a voit să 
spună adversarul, îşi dă parcă mai multă oste- 
neală, de cit pentru expunerea propriilor sale 
păreri. 

La noi nu e de loc așa; recenzentul, criti- - 

“ cul, ori simplul cetitor, peste măsură de pătrun- 

zător, te citeşte cu creionul roş în mină şi, în 

loc să stăruie să priceapă bine ce ai vrut să spui, 

citeşte ca să te prindă cu vre-o greşală şi în a- 

ceastă sforțare de multe ori îţi pricepe articolul 

pe dos. Altă dată recenzentul sai cetitorul foarte, 

pătrunzător, în loc de a ceti rindurile tipărite, ci- “ 

teşte cele albe, citeşte între rînduri, căutind un 

înţeles ascuns şi această. alergare după înţelesul 

ascuns 'îi întunecă sensul articolului pe care îl ci- 

teşte. De cite ori priceperea într'un fel sau altul 
a unui articol nu atirnă de ceea ce a auzit ceti-. 
torul despre scriitorul. în chestie, de împrejurarea 
că acest scriitor face parte dintr'un partid sai din: 

altul, etc, Acest chip de a ceti articolele creiază 
o mare greutate pentru scriitor şi o necesitate 
exagerată de explicaţii, de discuţii şi de polemici.- 

În străinătate discuţiile şi polemicile: joacă: 
un mare rol, la noi însă 'ele sint-şi mai trebuin: 
cioase. Din această pricină sint nevoit şi eu să 
alerg aşa. de des: la. această formă de scriere li 

țerară.  . ::
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In țoate discuţiile şi polemicile am căutat şi 
voii căută şi de-acum înnainte să am în vedere. . 
interesul cetitorilor şi să nu prefac polemica în 
certe personale absolut nefolositoare. Polemica 

_ pentru mine, după cum am mai spus şi. altă-dată, 
e o “formă literară, prin care poţi să spui, cu mai 
multă uşurinţă, cele ce ai de zis cititorilor ne- 
speciali in chestiile pe cari le tratezi. 

Primul volum din' «Literatură şi Ştiinţă» a 
fost primit în chipuri foarte diferite. Unii Vai pri- 
mit întrun chip bine-voitor, prea bine-voitor chiar, 
„— acestora le mulțămim din suflet; alţii lau pri- 
mit rece, ba chiar răă-voitor, treaba d-lor. 

E evident că nu putem răspunde aci' tuturor 
celor cari ai vorbit despre volumul  « Literatură 

„şi Ştiinţă». Unora nu putem să le respundem de 
oare-ce, prin modul necuviincios cum. lau, judecat, 
ai pierdut dreptul la ori ce răspuns, altora le 
„vom răspunde altă dată, de va fi trebuinţă. Aice 
ne vom ocupa de un adversar bine-voitor, d. P. 
Missir şi: de un prieten de idei d. Noir. o 

Puțin după apariţia volumului, d. P. Missir 
a scris o mică recenziune, nu asupra întregului 
volum, pe care, zice d-sa, nu a avut încă vreme 

„să-l citească, ci numai „asupra articolului meri: 
«Mișcarea literara şi ştiinţifică». 

In această recenziune,: d. Missir începe prin  
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a-şi manifesta satisfacția că „vede atit de -mulţi co- . 
laboratori strinşi împrejurul aceleiaşi publicaţiuni, 
dar după cite-va 'rinduri d:sa. devine neîncrezător 

şi melancolic! şi îşi exprimă temerea că voii: re- 
miînea. în curind tot numai cu vechii. mei tova-“ 
răşi: Nădejde, Mille, Morţun, Bacalbaşa. ” 

Trebue să: mărturisim că această temere din 
“partea d-lui Missir e frumoasă şi foarte naturală. 

E frumos — căci e bine şi creştinesc lucru' din 
partea unui om să se ocupe de afacerile aproa- 
pelui sâu şi, cind aproapele e redactorul unei re- 
viste, e bine să se îngrijască de colaboratorii lui. | 
Şi e în acelaşi timp natural, de oare ce, dacă: 
mai cetit ce au scris ceilalţi colaboratori ai pu- 

„blicaţiunei, nu “poţi să te ocupi de scrierile lor 
şi deci e natural să te ocupi de persoane: sînt 
ei blonzi sau bruni, becheri. sai însuraţi, vor mai 
scrie la aceeași publicaţie sau ba. Despre acea: 
stă parte a articolului d-lui Missir nu am nemica 
de zis, în schimb am multe de zis asupra. obiec-. 
ţiunilor, pe cari le face d-sa articolului mei. A- 
ceste obiecţiuni ridicind chestiuni interesante mă 
voii opri mai mult asupra lor. | 

D. Missir înnainte de a vorbi de articol 1 re- 
zumă în cîte-va rînduri. Fiind-că rezumatul făcut 
de d-sa e prea necomplect, şi fiind-că elnee.; 
necesar pentru discuţiile ce vor urma voii face -- 
un scurt rezumat din articolul mei trecut. lată-l: 
__Nlai întiiă stabilesc un adevăr foarte negli- 

jat de obiceiu şi anume, că în-analiza unui cu- -
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rent literar trebue de ţinut seamă de doi factori 
— atit de scriitori cît şi de cetitori — aceşti! doi, 
factori împreună şi prin o influenţă reciprocă for- 
mează curentele literare şi. chiar ştiinţifice. Un 

„ast-fel de curent a fost cel numit al generaţiei 
de la 1848. Acest curent a fost produs. într'o . 
societate ce mergea spre peire, de o tinerime en- 
tuziastă, aparţinind în mare parte. clasei domi- 
nante— refractari acestei clase —tirierime'care avea 
ca ideal introducerea noilor forme sociale pe de 
o parte, independenţa naţională pe de altă parte.. 
De aceleaşi idealuri ai fost animați cetitorii, 
mulţi puţini, cîţi ai fost. Aceştia au fost oame- 
nii şi aceste. au fost condiţiunile sociale, cari at 
imprimat un caracter special literaturei ideologi- 

“lor burghezimei de la 1848. După căderea ve- 
chilor forme sociale şi după întocmirea societăţei 
romine moderne, acest curent literar şi .cultural 

“al burghezilor ideologi.a trebuit să .dispară înce- 
tul cu incetul, — primo, fiind-că realitatea realizată, 
semăna. foarte puţin cu visurile ideologilor, aşa 
că fondul ideolog acestui curent -literar şi cul- 

" tural se putea cu grei împăca cu realitatea foarte 
- puţin ideală; secundo, pentru că întreaga activi- 
“tate a claselor mai culte, care ar fi fost în stare-să 

susţină curentul literar şi cultural, a fost îndrep- 
„tată cu totul în altă. parte: la creiarea unei bur- 

- ghezimi puternice şi a tuturor instituţiunilor pri- 
„elnice şi necesare ei, la ceea ce se numește în 
limba curentă politică — consolidarea statului; şi  
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în-adevăr acel curent a dispărut încetul cu în- 
cetul.: O dată cu dezvoltarea nouei societăţi s'a 
creiat un'nou curent literar şi cultural, de astă 
dată de o nouă clasă creiată ea:însă-şi de noua 
organizare socială, de. proletariatul intelectual şi: 
„ei.arăt tot de o dată de ce numai această clasă 

“a fost în stare să creeze acest curent. Caracterul 

acestui noi curent era dominat, condz/ionat. mai 
cu seamă de doi factori: unul mai general — 
noua întocmire socială, şi altul mai-apropiat, mai 
“special — proletariatul intelectual; producătorul în- - 
su şi al curentului. Deci caracterul acestui curent 
trebue căutat în caracterul proletarilor intelectuali, 

aşa cum se dezvoltă el în societatea romînă mo- 
dernă. Analizind în cite-va cuvinte caracterul ar- 
tistului proletar intelectual prin poziţiunea ce io 
crează societatea modernă burgheză,. precum : 
«sărăcia, poziţiunea inferioară în societate, . nesi:: - 
«guranţa zilei de mine, atitea lovituri crude într'o 
«luptă grea pentru existenţă, toate loviturile în. 
camorul proprii peste -măsură de dezvoltat» Î), * 
deduc logiceşte unele din caracterele acestui cu-. 
rent, precum: «Melancolia, tristeţa, revolta con- 
«tra stărei de lucruri de azi, simpatie. pentru cla- 
«sele obijduite,. în noua stare de lucruri, în so-- 
«cietatea modernă, generalizarea durerei pină la! 
cplingerea durerei universale, decepţionizm, pesi- 

1) Vezi articolul precedent,
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«mizm care poate merge. pină 'la. propovăduirea 
«nirvanei.» Pe urmă arăt că toate uceste carac- 
tere, deduse a priori din poziţiunea artistului, pro- 
letar in sovietatea modernă,. se regasesc, în .ade- 
„Văr, în noul curent, şi ca dovadă iau pe Emi: 
nescu, care e reprezentantul cel. mai tipic şi cel 
mai talentat al acestui curent. Dar nu numai. în 
Eminescu ci în toţi.cei cari ai scris după -el.se 

"regăsesc aceleaşi caractere. Astfel” spre-- pilda: 
pesimizmul şi revolta socială, în sensul explicat, 

"ca sâ vorbesc numai de aceste două. caractere, 
se regăsesc şi în Ronetti-Roman, Delavraneea, 
Vlahuţă, O. Carp, şi mai tot ce s'a scris în urmă 
are acelaşi caracter 1). lată pe scurt rezumatul 
articolului mei. 

Innainte de a trece la recenziunea d-lui Missir, 
“țin să lămuresc, că cuvintele «explic», carăto. 
din rezumatul de mai sus nu trebuesc luate ad 
jitteram; că arătările şi explicările mele din acel i 
articol sint foarte puţin dezvoltate, sint mai: cu- 
rind indicarea unei probleme de cit dezlegarea 

„ De asemenea nici nu mi-a trecut prin gind să 
zic că aceste caractere arătate de mine sînt unice. 
Am notat numai cite-va caractere sociale şi filozofice 

1) Caracterul de revoltă socială, evident că se. va arăta numai 
la acei poeşi saii scriitori cari vor atinge vieața socială ; la poeţi, cari 
YOr cinta numa! ochit Tubitef, fireşte, că nu va avea unde se arătă 
această revoltă, Acesta e un adevăr â la Pallisse, dar care cred, că nu-i 
de prisos să-l amintesc, ţinind seamă de adinca pătrundere a recenzen- 
ţilor noștri, . 
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şi chiar pe acelea foarte scurt; iar dintre caracterele 
personale; individuale, -numai două: melancolia 
şi tristeța. Dar ceea ce cred câ am stabilit e, 

“unde şi cum trebuesc căutate aceste caractere, şi 
anume că “ele trebuesc căutate în organizarea -so- 
cietăţei burgheze moderne pe de o parte iar pe 
de altă parte în caracterul artiștilor, proletari in- 
telectuali, şi în poziţiunea pe care le-o crează 
societatea noastră. 

Să "vedem acum ce zice d. Missir: 
« Apreciem adevărul, zice d-sa, cit este cu- 

prinis în aceste. vederi. Aşa. de adevărate însă 
sint unele din faptele ce le .constată d. Gherea, 
în cit nici nu mai râmîne loc pentru vre-o des- 
coperire şi pot duce numai pe d. Gherea la re- -- 
zultate falşe, din cauză că d:sa le dă o : impor- 
tanţă .mai mare de cit o ai în realitate. 

«Este foarte adevărat, că mişcarea -noastră 
literară urmă să fie: reprezentată mai ales de cei 
ce muncesc intelectualminte de nevoe. 

-«Dar acest fapt nu-i particular! societăţei 
noastre. Pretutindenea numărul celor ce se dedau” 
muncei intelectuale din cauza nevoei de a agonisi 
este mai mare, de cît numărul celor ce întreprind 
acelea-şi ocupaţii de bună voe şi de inclinaţiune, . 

"Aşa fiind, este de la sine înțeles că şi proporţia:; 
de talente literare şi artistice va fi în avantajul. 
proletarilor intelectuali -ui. d-lui Gherea..: Că d-sa. 

” “îi numâşte cu un termen noii, -iată singura des-, 
coperire ce se putea face în cauză. În colo acest -
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fenomen nu duce la nic! o concluzie specifică pen- 
„tru literatura noastră. Acest fapt nu are nici o 
importanţă pentru a determina caracterul mișcă- 
rei noastre literare.» 

Acesta pare a fi cel mai serios argument al 
d-lui Missir; nouă însă ni se pare confuz, ori ne- 
exact şi în ori-ce caz el trece pe lingă articolul 
nostru fără a-l atinge. Să vedem. 

După d. Missir, faptul relevat de” mine, că 
“proletariatul intelectual a 'creiat curentul literar în 
ţară la noi, nu e specific ţărei noastre, de oare: 
ce pretutindenea e aşă; ei inventez numai un 
termen nou. E confuz argumentul de oare ce d. 
Missir nu ne lămureşte dacă crede că totdeauna: 
şi pretutindeni au fost mai ales proletarii intelec- 
tuali cari creiau mişcarea literară şi culturală, sai 

“crede că aceasta se intimplă numai acuma, în 

societatea burgheză. In cazul întîiă d-sa e. foarte 
“greşit. Chiar ţara noastră ne dă o dovadă con- 
trarie convingătoare: cei ce ai produs mişcarea 
literară de innainte de 1848'au fost în mare parte 
oamenii cari făceau parte din clasa privilegiată şi 
nu dintre proletarii intelectuali. Poeţii. şi artiştii 
Greciei au fost cetăţeni liberi ai republicei gre- 
ceşti, se intimplă să fie robi cîte o dată, dar” nu 
proletari culți în sensul modern, adecă salariaţi 

„ce îşi vind marfa, puterea lor intelectuală. de a 
“munci, sai îşi vind produsul .muncei lor intelec- 
tuale. „ . 

“In Roma; e: drept, “ai fost artişti cari ar  
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putea 'să- se asemene întru cit-va cu proletarii in- 
telectuali de azi, dar societatea de atunci şi re-. 
lăţiile acelor artişti cu grupările sociale îi deose- 
besc cu totul de proletarii de azi. In evul me- 
di au fost artişti ce îşi agoniseau traiul cu munca 
lor artistică, dar 'relaţiile lor cu seniorii, cu în- 
naltul cler, în suitele cărora se aflau ei, îi făceau 
un fel de slugi- -servi, ori vasali, ori şi una şi ala,. 

dar în ori-ce caz nu proletari. Proletariatul inte- 
lectual. ca şi cel manual-e „specific numai societaţei - 
burgheze moderne, îi sensul actual n'a fost nici 
într'o societate trecută şi nu va fi nici în vre-o 
societate viitoare. Nu mai. insist. asupra acestui 
punct. căci nu şiiii dacă. d. Missir a dat frazei de 
mai sus acest înţeles, în acest caz greşala ar. fi 

aşă de mare şi atit de evidentă, în cit sintem 
dispuşi să credem mai curind, că d. Missir a în- 
ţeles : că pretutindeni î72 soczela/ea noastră 1:9- 
dernă, mai cu samă proletariatul intelectual e . 
acela care produce in literatură şi în ştiinţă. Aceasta - 
cam aşa e, dar ce ar urmă de aci? Ar urmă că 
aceleaşi cauze producînd aceleaşi efecte, carac- 
terul curentului noştru literar produs de proleta- 

“riatul nostru intelectual trebue să fie asemănător 
cu acela produs de proletariatul intelectual din 
alte țări 

Presupunem că aceasta e aşă, să presupu- î 
nem câ caracterele curentului literar produs - de 

i proletariatul nostru intelectual samână în tocmai , 
cu caracterele celui produs în occidentul Europei. Ce.
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ar urma de aicea? Ar urma oare că nu trebue să fa- 
cem cercetări asupra acestor caractere? De loc. Şi 
ca să vadă mai bine d. Missir cit e de greșit, am 
să-i dau un exemplu dintr'o ramură a vieţei şi a 
“cunoştinţelor omeneşti mai familiară d-sale de cit 
chestiile literare — un exemplu din economia so- 
cială. La noi în ţară mica burghezie a decăzut 
şi decade ca şi in occidentul Europei, şi tot din 
aceleaşi cauze economico-sociale, — va susţine oare 
d. Missir câ e de prisos un studiii asupra decă-" 
derei micei noastre burghezii? Ași întelege . încă 
dacă d. Missir ar dovedi că în general faptul că 
cutare ori cutare clasă, în cutare ori cutare or- 
ganisație socială, formează * un curent literar şi 

| cultural n'are nici o însemnătate asupra caracte- 
rului acestui curent, atunci da; dar d-sa nu zice 

“nimica despre aceasta, Am avut deci perfectă! 
dreptate cînd am zis că “primul argument al d-lui 
„Missir e confuz şi, sau e foarte! greşit, sai, întru 
cit e adevărat, nu spune nimica, dar absolut: ni- 
mica contra articolului meă.' 

Să vedem acum al doilea argument al d-sale: 
«Ori cind şi pretutindenea, zice d-sa,: poetul 

„xa plinge. durerea omeneașcă ast fel cum! o simt 
păturile sociale, din care face parte şi va avea 
un: sentiment de revolă în contra nedreptăţilor” 
soartei. Ori, cînd-'şi ori unde, autorul satiric va 
'releva părţile ridicule din ori-ce stare socială. - 

«În: ori-ce ţară ar fi trăit Erhinescu, şi chiar 
dacă trâia în viitoarea societate, în care nâr. mai   
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„fi clase desmoştenite, el tot eră să plingă dure. 
rea .omenească.» 

“Cu alte cuvinte. totdeauna poeţii au plins 
durerea. omenească, după cum totdeauna ei .au 
mincat -ori aă dormit, .deci aceasta nu poate fi 
specific curentului literar produs în societatea mo- 
dernâ.: 

„ “Înnainte de a examină acest argument tre- 
bue să relevăm o greşală de fapt. <Ori cînd şi 

* pretutindenea poetul va plinoe durerea . omenea- 
scă, astfel cum '0 simt păturile sociale din cari 
face Parle...» Aceasta e absolut neexact ca 

fapt istoric. Poeţii. mari şi generoşi cari aparţi: 
neaii. claselor privilegiate, dacă plingeaui durerile 
omeneşti, flîngeaii durerile claselor apăsale din -- 
Cari ci nu făceaii parte şi se vevollaii şi batjoco- 
7eaii clasele şi păluvile sociale din cari făceai 
arte: Ceea -ce zice d. Missir ar fi adevărat nu: 
mai pentru marii şi generoşii poeţi, cari „aparțin 
claselor şi păturilor apăsate. Cititorii vor găsi o 
mulțime de exemple în articolul acestui volum : 

«Artiştii cetățeni». Literatura ţărei noastre ne dă! 
şi ea o dovadă îndestulătoare. La noi, poeţii din 

generaţia trecută se revoltaă în contra clasei 
boereşti şi plingeai. soarta ţiganului... de sigur 

„nu ast-fel cum simțeau păturele sociale din. cari; 
ei fâceau parte. D. Missir, care mă acuză că fac: 
generalizări riscate, face altele vădit greşite pen- 
tru ori-cine a frunzărit vre-o istorie a literaturei. 
universale. Lăsăm la :o parte această greşală, să
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«apreciem şi noi adevărul cit este cuprins în a- 
ceste vederi». E evident că în toate epocele se gă- 
sesc poeţi mari şi generoși, cari ai plins dure- 
rea oamenilor şi s'au revoltat contra nedreptăţilor 
sociale sai contra soartei. Dar ce urmează de 

aicea? Urmează oare.că această plingere şi re: 
voltă nu poate fi specifică fie-cărui poet în parte . 
Şi, într'un anumit sens, fie- cărei epoci. în parte? 

Dacă plingerile poeţilor le-am lua “ad litte- 
"ram şi am considera numai lacrimele, atunci aşa 

€, compoziţia chimică -a lacrimelor e cam aceeaşi 
la toți poeţii. Şi e neindoelnic că tot așa de sim- 
plist îşi reprezintă d. Missir, plinsul poeţilor ; pen- 
tru d-sa plinsul. poeţilor e un caracter distinctiv 
al artei în genere, este numai unul din. modurile 
de manifestare. a sentimentului poetic?! O fi! 

Dar ceea ce uită d-sa,'e câ în revolta -şi 
plinsul unui mare poet se oglindește durerea u- 
nei întregi epoce. | 

dEschyl a plins durerea omenească, “a plins'o 
şi Dante, şi Milton, şi Shelley, şi Eminescu ; dar 
Oare în plinsul şi revolta lor. nu se oglindesc e- 
pocele. în .cari au trăit ei, epoce atit de deosebite 

„<a organizaţie socială, ca relaţie socială de clasă 
şi indivizi, ca moravuri, ca sentimente? Şi dacă 
e așa, atunci uu e oare de cel. mai mare interes 
de a studia cum durerea epocei răsună. în sufle- . 

tul artistului 'şi prin el în creaţiunea artistică? 
Sint trei ştiinţe interesate în aceste studii —socio- 

. logia, psihologia şi estetica.  
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-Dar se vede că' d. Missir 'nu vrea să ţină 
seamă de aceste studii; pentru d-sa, . totdeauna 
au plins: poeţii, -<acesta e numai unul din modu- 

rile. de manifestare “a: sentimentului poetic.»  .. .. 
: Dar de cînd, mă rog, constatarea unor ase: 

mânări între două fenomene ar opri analiza. de- 
osebirilor? * : 

- Nu vede oare d. Missir că cu metoda d-sale 
S'ar putea nimici ştiinţa în general? 

-Voii da d-lui Missir un exemplu, dintr'o 

ştiinţă în care cred iarăși că se simte mai a- 

casă de cit “în estetică. Să presupunem că d-lui 

ar face: cercetări asupra salariatului, explicind ce 

enorme consecinţe are pentru - societatea modernă . 

această relaţie specială dintre muncitorii -de azi 

şi capitaliștii, pentru. cari cei dintii: muncesc, Ce 

ar «zice d-sa: dăcă, la aceste cercetări i sar răs- 

unde: “<acest fenomen nu duce la nici o con- 

cluzie specială pentru societatea: noastră, de la 

inceputul civilizaţiei pină acuma: totdeauna clasele 

munciţoare au muncit: -pentru stăpini, aceasta este 

ună din manifestările vieţei economice în general. 

” Se. înţelege! că la -obiecţiunea de mai. sus, 

d-sa: ar fi „răspuns: aşa e, -de la începutul civili- 

zaţiei. muncitorii - ai muncit pentru stăpini, dar- 

felul cum ei ai: muncit, ca robi, -servi sau- sala: 

riaţi,. e .de o enormă importanţă: şi caracterizează” | 

trei: mari epoce - în istoria dezvoltărei “omenirei. 

“Tot aşa şi marii: poeți din deosebitele epoce a
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plins durerea omenească, dar felul plinsului şi al 
revoltei e caracteristic pentru aceste epoce. 

Poate d. Missir va obiecta că nu e: contra 
analizei fe/u/ui plinsului şi: al :revoltei la -deose- 
biții poeţi şi epoce artistice, ci e contra ridicărei 
unui fapt constatat — plingerea poeţilor — a unui 
simplu fapt psihic, la un criteriă specific. care să 
caracterizeze . diferite epoce artistice, Dar 'cine a 
stabilit ast-fel de criterii? .. i ci 

In articolul trecut, deși, după cum am mai 
spus deja, am ridicat numai o problemă -dar nu 
am rezolvat'o, cu toate acestea am arătat în pu- 
ţine cuvinte. felul. revoltei literaţilor din curentul 
în chestie, am indicat. cum procesul social. ce se 
petrece înnaintea. ochilor literaţilor. proletari tre: 
bue .să se oglindească în sufletul. lor şi - deci în 

“scrierile lor, am indicat relaţiile lor cu deosebitele 
clase sociale, revolta în contra. uneia şi simpatie 
„pentru cealaltă, şi cum chiar simpatia pentru. cla- 
sele. obijduite poate să-i ducă la 'vederi. politico- 
sociale întru cit-va reacționare. In partea mani: 
fest irei. filozofice” am indicat un. caracter . impor- 
tant, pesimizmul, care-poate' merge de: la.un pe: 
simizm moderat pină la propovăduirea - Nirvanei: 

“În partea personală, vorbesc de melancolie, -de 
tristeță. lar d. Missir le reduce la unul “singur: 
Pliusul; pe acest din urmă îl simplifică reducin- 
dul aproape la un fenomen fiziologic — din:- psi: 
hologic, artistic, filozofic şi social — cum e în ar- 
ticolul mei — şi pe urmă tot d-sa se miră cum 

31218. — Studit critice. 4
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fac numai din “acest 4/âzs un semn distinctiv al, 

curentului produs de proletarii intelectuali. Co- 

modă polemică! 
Pină acuma obiecțiile d-lui Missir sînt. cam 

slabe, saii neexacte sai confuze, să vedem deci 

mai departe. Să vedem ... dar ce să vedeni, câ 

aici se incheie obiecțiile d-lui Missir de ordine 

teoretică, mai sînt vre-o două trei, dar aceste 

sînt de ordine practică. 
Aşa dar numai cu obiecțiile de mai sus d. 

Missir a crezut că distruge articolul meu! 

Să vedem acuma obiecțiile de ordine practică. 

«Se -poate foarte bine întimplă, zice d-sa, ca 

unii proletari intelectuali să treacă peste criteriul 

în care vrea să-i ţărmurească d. Gherea şi să a- “i 

pară alţii cari nu-s proletari, cari să rămînă nu- 

mat în lăuntrul acestui criterii.» | 

Ne pare bine că de astă dată sintem perfect 

de acord cu d. Missir. Se poate şi se prea poate. 

Mai întîi, caracterul curentului literar, întru cit 

depinde de faptul că e creiat de proletari inte- 

lectuali, e în primul rînd productul societăţei mo: 

derne. şi al organizărei ei. Ea creiază proletariatul. 

intelectual modern, ea îi imprimă un anumit carac- 

ter, care pe urmă se resfringe în „producţiunile . 

lui literare. a 

Această organizaţie socială, deşi influențează. 

în mod deosebit diferitele clase sociale şi deci le: 

imprimă întru cit-va şi caractere deosebite, va. 

avea şi o parte de influenţă comună, prin care. 

 



  

Cum să citește la noi 51 

le influenţează în acelaş fel. Prin această in- 
fluenţă comună, societatea va tinde să imprime 
şi producţiunilor artistice făcute de membrii altor 
clase, acelaş caracter. 

Pe de o parte, un curent literar cu un anu- 
mit caracter, odată ce s'a produs, tinde să se 
generalizeze: şi să - influenţeze în sensul săi toate 
producţiunile literare ale aceleiaşi epoce.. Aceste 
două condițiuni, împreună cu multe altela, pot 
face ca o operă artistică, ieşită din altă clasă, 
să poarte în mare parte acelaş caracter ca şi 
cum ar fi ieşit din clasa proletarilor -intelectuali. 

„Pe de altă parte, un scriitor proletar intelec- 
"tual, prin aptitudinile speciale moştenite, prin con- 
diţiunile speciale ale creşterei, ale. educaţiei, ale 
relaţiilor sociale, poate să ajungă să producă o 
operă cu alte caractere de cit acele ale curentu- 
lui în chestie. 

Manifestările artistice, psihologice, sociale, sînt 
aşa imens de complexe, în cit a avea pretenţiă 
(cel puţin acuma) de a stabili regule, generali- 
zări, criterii rigide, fără excepţii, arată foarte pu- 
ţină familiarizare cu. acele discipline cari se ocupă 
de aceste manifestări. Ast-fel de generalisări, cri- 
“terii, adevăruri hotărite, pot fi numai cele mai 
generale cum e: societatea influenţează pe artist. 
deci şi arta lui, aptitudinile moştenite influenţează 
arta artistului; acestea sînt criterii, cari în adevăr 
nu sufer excepţii. Cînd însă de la aceste adevăruri 
generale ajunse banale, te încerci a găsi în mij_
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locul. societăţei cu toată complexitatea ei o cauză, 

„ori o grupă de cauze, cari influenţează întrun 
mod special -arta artistului, ori a unui curent ar- 
tistic, atunci a cere de la un ast-fel de criter să 

fie rigid, fix, fără excepţii, înseamnă că, nu eşti” 
familiarizat cu subiectul pe care vrei să-l tratezi. 

Insă d. Missir nu numâi că găseşte posibile 
ast-fel de excepţii, dar afirmă că tocmai Eminescu 
face o excepţie. Dacă ar fi aşa, atunci ar fi în 
adevăr o lovitură pentru articolul mei, pentru că 
eii văd tocmai în Eminescu pe cel mai caracte- 
ristic reprezentant al curentului de care e vorba. 
Dar prin ce dovedeşte d. Missir aserţiunea d-sale: 
lată prin ce: 

«Dacă Eminescu ar fi în adevăr reprezen- 
tantul curentului închipuit de ul. Gherea, la toată 

revolta şi amărăciunea sufletului său, ar fi trebuit 
să găsească mîngăere şi mintuire într'un viitor 
ideal, dar nici de cum să găsească idealul bine- 
lui în Nirvana.» , 

Eu în articolul mei arăt; cum ' pozițiunea 
anormală, şi de multe ori nenorocită, creiată în 
societatea de azi artistului proletar, poate . să-l. 
ducă pînă la cel mai desperat pesimizm, pînă la 
propovăduirea Nirvanei şi ca dovadă iai pe Emi-: 
nescu 1). Jar d. Missir zice, că după mine Emi-- 

1) De altmintrelea afirmarea că Eminescu găsea idealul numaf . 

în Nirvana nu e tocmai exactă. 
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nescu, ca: proletar intelectual, trebuia numai de 
cit să aibă un ideal pozitiv în viitor, fără să do- 
vedească de ce după mine ar fi trebuit să fie aşa. 

O fi şi acesta un chip de a polemiza! 
Caragiale e o altă dovadă a artistului care 

nu încape în cadrul croit de mine. Despre Cara- 
giale voii vorbi în altă parte cînd voii dovedi 
că el e unul din cei mai caracteristici reprezen- 
tanţi ai artiştilor proletari culți. i 

Am sfirşit cu obiecțiile d-lui Missir şi am. 
văzut cit sint de slabe si neexacte ; aceasta însa. 
nu împiedică pe d. Missir să creadă, nu numai 
că a distrus articolul meă dar că ma convins 
chiar şi pe mine. 

| <Ei bine, oare aceste lucruri nu le-a simţit 
d. Gherea? De sigur că da. De cit dacă nu fă- 
cea descoperirile curentului săă de. „proletari cu 
Eminescu şi cu Caragiale în frunte, dacă lăsa pe 
'proletarul Eminescu în largul genialului său ta- 
lent să simţă păsurile şi durerile omeneşti de la 
1400 şi pină sub ruinele Comunei din Paris, de 

la despicarea vremurilor şi pînă la eterna nimi- 
cire, şi dacă lăsa pe celalt talent de talia lui 
Eminescu, pe Caragiale, să ridă de nepotrivirile 
ciudate cari le-a văzut în viaţă, să arate ce muncă 
îi da lui frica lui Leiba Zibal şi cît de adinc ră- 
sună patimele « Năpastei» şi ale «Păcatului» în 
sufletul săi, dacă ii lăsa pe aceşti autori în dru- 
mul nemărginit al talentului lor şi nui ducea pe 
la «revoluţie» pe la «paşopt>, prin «organizaţia



31 ” Cum să citeşte la noi 
  

burgheză democratică», cum era să-i mai poată: 

pune la un loc cu «tovarășii» săi.» 

«Trebuea deci descoperirea unui proletariat 

intelectual şi a unei literaturi cu caracter deoșe; 

bit din această cauză specifică.» 

- In contra acestui pasaj am două obiecţii de 

făcut. Mai întiiii trebue să mărturisesc, că tot- 

deauna m'am mirat, cum pot oamenii culţi şi în- 

teligenţi să întrebuințeze fraze deşerte fâră a le: 

- supune criticei. 
Ce însemnează, spre pildă, frazele din pa- 

sagiul citat că trebue de lăsat scriitorii în dru- 

mul nemărginit al talentului lor să plingă sau să 

ridă ? Dar cine nu-i lasă? Ori, dacă poetul plinge 

şi -se revoltă contra nedreptăţei şi a durerei o- 

meneşti, n'am drept să mă dumirese asupra fe- 

luluii şi cauzelor acestei revolte din psihicul poe- 

tului, din poziţiunea lui în societate, din societa- 

vea şi organizaţia ei? Ori prin aceasta împiedec 

pe artist în drumul său? Ori nu e acela-şi lucru; 

dacă s'ar zice botanistului, care caută să se du- 

mirească de - modul şi cauzele colorărei florilor: 

lăsaţi să crească florile şi să riză spre soare. . . 

Nu e oare aceasta o chemare la inerție intelectuală 

sub fraze bombastice? Nu vede oare d. Missir că- 

toate obiecțiile şi quasi-explicaţiile d-sale sint sat: 

simple constatări de fapte, sai vădite tautologii? 

Ce e spre pildă această frază: «ori-când satiricul 

va ride de părţile ridicule ale societăţei.» Se în- 

ţelege, doar -de aia e satiric. Şi ce sint toate.
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acestea: “poetul plinge durerea omenească, dure- 
rile «Năpastei» resună în sufletul lui Caragiale, 
Eminescu simte durerile omeneşti de la despica- 
rea vremurilor ..... etc.» Ce sint toate aceste 
-de cit fapte constatate, cu care trebue să pro- 
cedezi cum se procedează în general în ştiinţă 
cu faptele; ele se grupează, se “clasifică, se caută . 
legătura lor cauzală, etc. Şi cînd încerci să pro- 
cedezi tocmai aşa cu faptele, atunci esteticiani ca 
d. Missir îţi strigă: Staţi, lăsați pe poeţi în dru- 
mul larg al talentului, nu-i duceţi pe la revoluţie, 
organizaţie burgheză, ... poetul plinge, satiricul 
ride, ş. a. m. d. . 

Cind toate acestea se pronunţă de un este: 
tician metafizic de pe catedră, atunci mai merge. 
Atunci esteticianul metafizic cînd pronunţă frazele: 

“poetul plinge, satiricul .totdeauna va ride, îşi ia 
un aer inspirat, îngroaşă vocea, face un gest arhi- 
semnificativ şi cu chipul acesta te buimăceşte, în 
cit această simplă constatare de fapte iţi pare că 

„cine ştie ce adincimi ascunde; dar cind frazele .se 
-. tipăresc, atunci ori cine vede că nu-s de cit un 

clişeu, menit, ca toate clișeurile, să împiedice libera 
„dezvoltare a analizei. e 

A doua obiecţie a mea, e în privinţa acu- 
zărei ce-mi aduce d. Missir că am inventat un 
curent literar pentru necesitatea cauzei. E o ade- 

“vărată acuzare şi o acuzare. foarte gravă. A în- 
venta nişte teorii, explicări, ştiind că sînt falşe, 
numai pentru trebuinţele momentului, e pentru
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un cărturar, ceea-ce e măsluirea cărţilor pentru . 
un .cartofor, şi cu rezultate sociale mult mai pă- 
gubitoare încă. Şi d. Missir nu se sfieşte de loc 
de a-mi aruncă această acuzare. 

Dar ce am inventat ei? Am inventat orga: 
nizaţia socială burgheză? Dar, ori cit de prost 
gust aşi avea, tot n'aşi fi inventat o asemenea 
pacoste. Am inventat eu oare proletariatul inte- 
lectual? Nu, şi nici măcar numele, după cum 

crede d. Missir. Am inventat ei oare că litera- 
tura noastră contimporană e produsă în mare 

„parte de proletari culţi? Nu. Aceasta o recunoa- 
şte şi d. Missir. Atunci poate am inventat fap- 
tul, că o anumită poziţiune a. scriitorilor, într'o 
anumită organizaţie socială,. trebue să influenţeze 
asupra caracterului literaturei? Nici aceasta. D. 
Missir poate să nu fie de acord, dar o mare 
parte din critica modernă va fi de părerea -mea. 
In Slirşit, poate n'am dedus bine acest caracter, 
am definit "greşit caracterul scriitoriler în socie-, 
tatea noastră? Se poate şi se prea poate, şi 
navea d-sa de cit sâ mi-o arate sau să facă 
mai bine. Dar de unde şi pină unde invenţii 
frauduloase a unor teorii pe cari le ştii falşe? 

La rîndul nostru am putea zice acuma: «Ei - 
bine, oare aceste lucruri nu le-a simţit d. Missir?> -; 
Şi iarăşi la rindul nostru putem răspunde: «De - 
sigur. că da. De cit. ă 

Vezi cititorule ! B. Missir e de netăgăduit 
“un om inteligent, in om cult -şi un bun profesor 
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universitar. Dar cu toate aceste îmsemnate cali- 

zaţi, dsa are şi un neajuns: e cititor naţional şi 
în această calitate trebuia să citească în articolul 

mei, nu numai rindurile tipărite, ci şi cele albe, 
să caute între rinduri intenţii ascunse. Se înţe- 
lege că, într'un articol ast-fel citit, poţi găsi ori- 
ce înțeles vrei, după propriul tăi gust şi ima- 
ginaţie. 

Să fim însă drepţi şi să recunoaşte că în 
favoarea d-lui Missir pledează un fapt—de alt: 
mintrelea caracteristic şi el pentru modul cum se 
citeşte la noi — şi anume: d. Missir a luat artico- 
lul meu drept un articol program, aceasta chiar 
o spune d-sa încă de la inceput. Am zis, .că 
insu-şi acest fapt e caracteristic pentru modul cum 

* 
se citeşte: la noi şi ca să o arăt, îmi permit o 
“mică explicare personală.» 

«Literatură şi Ştiinţă» trebuia să apară ca o 
"revistă lunară şi subt un alt titlu: «Lumea nouă». 

In asemenea caz, fiind un organ de luptă 
literară şi culturală, natural că trebuia să aibă un 

program. Acest articol program laăm scris, lam 
arătat prietenitor şi colaboratorilor, articolul a fost pP Ş 

“aprobat. Pe urmă însă, din mai multe cauze, revi- 

“sta lunară n'a putut apărea şi în lozul ei a apărut 
o publicaţie semestrială, «Literatură şi Ştiinţă». 
Această publicaţie fiind însă semestrială ar fi tost 
“nepotrivit, după mine şi după prietenii mei, să 
„apară un articol program. Aşa dar lam închis 
în saltar şi «Literatură şi Ştiinţă» a apărut fără 

Î
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el. D. Missir, primind «Literatură şi Ştiinţă», 
vrut mai "nainte de toate să citească programul, 
o curiozitate foarte. explicabilă, programul însă 
nu-i nică-eri, caută-l unde nu-i! Dar se vede că 
dorinţa d-lui Missir de a găsi un program eră 
atit de mare, în cit ori ce articol, tipărit în locul 
întăiu, sar fi prefăcut pentru d-sa în program 
şi ast-fel un articol de simplă cercetare literară 
a ajuns articol program. 

Se ştie că ori ce program ce se respectă 

trebue să conţină doi termeni necesari: «Cine 
sintem şi ce voim?» Primul termen la găsit în- 
dată d.. Missir: «sintem proletari intelectuali» ; 
dar al doilea era mai. grei. -In acel articol se 
vorbea de multe lucruri dar cu toată buna-voinţa “" 
nu S'ar putea zice nici de unul că 4/ poz. Ca 
ultimă scăpare, d. Misșir a alergat la ultimul re: 
fugiă -al cititorului naţional, a început să caute 
între rînduri înţelesuri ascunse.: Pornind pe acea- 
stă cale, era uşor de găsit al doilea termen al 
programului, el se impunea. În adevăr ce trebue 
să dorească-un om, care scoate o publicaţie? Se 
înţelege uşor: colaboratori. lată deci. găsit şi al 
doilea termen al programului, care în întregimea 
lui va sună ast-fel: «sintem proletari intelectuali, - 
voim colaboratori». Citit din acest dublu puncte 

de -vedere, era natural ca articolul meu să. fie: 

priceput aşă cum l'a înţeles d. Missir. Aci e deci” 
una din cauzele principale a dezesperantei slăbi-- 
ciuni a articolului: d-sale. Fie ca păţania d-sale să
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slujească de lecţie cititorilor noştri, să nu citească 
intre rinduri, să nu caute înțelesuri ascunse, ci să 
stăruiască să priceapă aceea ce e scris. Se înţe- 
lege că nu vorbesc numai de articolul mei, ci de 
ori ce articol care le va cădea în mină. 

Despre acelaşi articol şi pe aceeași temă 
a apărut o altă recenziune într'o gazetă ieşană, 
«Evenimentul». În trei foiletoane, prietenul: Noir, 
un prieten de convingeri, combate vederile mele 

din primul articol, din «Literatură: şi Ştiinţă». 
Prietenul Noir începe recenziunea d-sale prin cite- 
vă cuvinte foarte măgulitoare la adresa mea. şi 
cari ai unicul neajuns, că nu sînt destul de me- 
ritate. 

Aceasta în general. In specie insă, pe cit e 
vorba de articolul în chestie, d. Noir crede că 
insu-şi punctul de vedere al mei e falş şi de 
aceea am dat prilej d-lui Missir să-mi facă obser- 
vaţii drepte. Prietenul Noir nu-mi rezumă artico- 
Jul, ci face numai observaţii rezleţe, cari sînt can 
greu de rezumat. - 

După d. Noir, eă cred că :am purces în «Li- 
teratură și Ştiinţă» cu un noi curent literar, În1- 

preună cu Vlahuţă, Delavrancea, Carp, Caragiale, 
Stavri, etc.... Acest noi curent se deosibeşte 
de toate celelalte prin faptul că scriitorii sus po- 
meniţi: sint : proletari intelectuali -şi ca atari au
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idealuri sociale deosebite de cele, spre pildă, ale 
« Convorbirilor literare». Această deosebire de 
idealuri a hotărit chiar pe aceşti scriitori să pă- 
răsească «Convorbirile» şi să se stringă impre- 
jurul mei. 

D. Noir combate cu mult succes aceste ale 
mele păreri greşite şi arată, că idealurile sociale 
ce reies din scrierile autorilor, tipărite în «Lite- 
ratură şi Ştiinţă», n'ai nemica ce le-ar puteă deo- 
sebi de altele de acelaşi fel din «Convorbiri». 
De ce adică poezia lui Vlahuţă, ori nuvelele lui 
Delavrancea nar fi putut să fie tipărite în «Con- 
vorbiri> ? Intru cît se deosebesc, după idealul 
social, nuvelele lui Caragiale de cele ce se tipă- 
resc în «Convorbiri»? «Dacă se mai pot g găsi mai 
multe idealuri sociale la Caragiale de cit în « Con- 
vorbiri», apoi. nu ştii, ce să mai zic», exclamă 
d. Noir. 

Mărturisesc că am rămas cam perplex cetind 
foiletoanele d-sale. Eram sigur că nam putut să. 
spun enormităţile pe cari mi le atribue d. Noir, 
nu numai treaz, dar nici prin vis măcar. Cum 
ași putea spune, spre pildă, că «lubirea» lui Vla- 
huţă n'ar fi putut să se tipărească în «Convor- 
biri», cînd cu cîteva luni înnainte o altă poezie 

a lui Vlahuţă, care în adevăr conţinea unele din 3 
vederele mele sociale, . «Lumea nouă», .a fost ti- 
părită în numărul festival al «Convorbirilor» ? Şi 
cum aşi puteă zice acelaşi lucru de „Caragiale, 
care a tipărit tot ce a scris în «Convorbiri», a- 
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fară de nuvela «Păcat», care a fost tipărită în: 
«Universul», nu în «Literatură şi Ştiinţă»? Şi cum 
aşi putea. zice că frumoasele şi gingaşele nuvelete 
ale lui Delavrancea, tipărite în «Literatură şi 
Ştiinţă» trebuie să constitue un nou curent lite- 
rar? E mai mult de cit imposibil. 

Mă gindeam însă, poate “sînt fraze vagi, cari 
aii indus în eroare pe d. Noir. Ştiam. asemenea. 
că articolul era răi corectat. Recitesc “deci arti- 

„colul mei, nu găsesc nemic, dar absolut nemic: 
din toate cite mi le atribue d. Noir. Nu e nici 
un cuvint, nici o aluzie măcar, la vr'un -curent 
literar special al publicaţiei «Literatură şi Ştiinţă». 
Nici un cuvint că articolele literare tipărite aci 
mar fi putut fi tipărite în «Convorbiri». 

D. Missir imi expune “corect şi exact arti. 
“colul, cînd spune că eu vorbesc de un curent, 
„format în societatea burgheză modernă, care are 
ca reprezentant caracteristic pe Eminescu, dar că- 
rula îi aparţin toţi artiștii proletari culţi cari 
au scris şi scrii de atunci încoace. "Şi tocmai 
în această lărgire prea mare a curentului vede 

„d. Missir gindurile mele ascunse: am lărgit prea. 
mult curentul ca să încapă în el și «tovarășii» 
mei şi toţi prezenţii şi viitorii colaboratori ai pu- 
blicaţiei; iar Noir deduce din articolul mei, ba- 

-- zindu-se şi pe recenzia d-lui Missir, că ei aşi fi 

  mârginit curentul în chestie la acei cari scriu în 

«Literatură şi Ştiinţă». 
Şi cum a putut d. Noir să priceapă ast- tel
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articolul mei, cînd ei iai, ca cel mai caracteristic 
reprezentant al curentului, pe Eminescu, care a - 
scris toată vieaţa lui în «Convorbiri» şi încheii 
mica .mea cercetare asupra lui Eminescu cu cu- 
vintele: .«Mai tot ce s'a scris de la el încoace” 
poartă acelaşi. caracter»; iar după ce citez ca 
exemple pentru acelaşi curent pe Ronetti Ro- 
man, Vlahuţă, Delavrancea, Caragiale, O. Carp, 
adaug la sfirşitul articolului textual aceste cu- | 
vinte: <A putea cita mai tot ce se bipăreşte 
acuma şi ce exprimă un sentiment sincer, căci mai 

Zot poartă acelaşi caracter de melancolie şi revoltă.» 

lear d. Noir deduce din articolul meu, că 
acest caracter îl poartă numai scrierile tipărite în 
«Literatură şi Ştiinţă». Evident că odată ce ar- 
ticolul mei a fost aşă de ne-exact priceput, toate 
vbiecţiile, deşi drepte, făcute acelui articol ima- 
ginar, nu ating pe cel real. 

O obiecţiune ar putea fi făcută, dacă nu de 
d. 'Noir apoi de. cetitori: «Toate sint frumoase,. 
vor. zice ei, dar cum: rămîne cu direcţia socială 

„şi morală a «Literaturei şi Ştiinţă», oare ea in 
adevăr nu se deosibeşte de celelalte publicaţii in în 
această privinţă 

Acum: ciţi-va ani simpaticul ziarist şi scriitor - 
I. Roman, a scris o broşură, aproape ocarte tot 
pe tema nouei direcţii. În această broșură d. 
Roman ataca « Contemporanul», pe temaă'că idea- : 
lurile sociale, pe cari le proconizez eu. în criticele - 

_mele, nu sînt urmate de beletriştii : e Contempo- 
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ranului»,:ast-fel că e o contrazicere între partea 
critică şi ştiinţifică de o parte şi beletristica de 
altă parte. 

Atunci am respuns pe larg d. lui Roman în 
“două articole consecutive din partea «Contem- 
poranului» şi am avut rara satisfacţie să văd pe 
d; Roman recunoscind, că eă am avut dreptate 
(ceea ce recomandă de sigur, mai mult sincerita- 
tea şi corectitudinea d-lui” Roman, de cit “puterea 
mea de argumentare). Unul din aceste articole, 
fini de un interes mai general, a fost retipărit 
în volumul al Ilea al Criticelor mele sub titlul: 
«Tezizm şi Tendenţionizm în artă». Fiind că sa 
început acum. iar discuţie asupra direcţiunei so- 
ciale în artă, poate n'ar fi răi, dacă articolul ar 
fi recitit, adică drept vorbind n'ar fi râă de loc. 

* Celalt articol n'a fost retipărit de aceea citez 
aici următorul pasaj. 
«Ce înţelege d-sa (d. Roman) prin direcţia 
nouă, ce vrea să dea «Contemporanul» literaturei 
romîneşti? Trebue oare să înţelegem subt această 

„numire .de direcţie nouă, o revoluţie în litera- 
tură, asemănătoare “cu cea făcută prin venirea 
„romantizmului în locul clasicizmului, ori cu -a 

" naturalizmului, în locul romantizmului? Dacă ar 

îi avut «Contemporanul» asemenea pretenţie, aşi 
fi spus şi eă că e absurdă. Redacţia şi colabo- 

" ratorii « Contemporanului» cu drept cuvint pot să 
-răspundă la toate învinuirile aduse de d-l Roman: 
«nici n'avem astfel de pretenţie». Ori poate d.



04 Cum să citeşte la noi 

Roman sub «direcţia nouă», pe care «Contem-. 

p6ranul> vrea să o introducă, înţelege o sumă de 
idei şi convingeri în privinţa filozofică, religioasă, 
socială, etică, “umanitară, o sumă de idei şi con- 

vingeri culturale ? Asemenea direcţie în adevăr 
«Contemporanul pretinde că o are... Dacă 
d. Roman nu găseşte nici această direcţie nouă 
în «Contemporanul>, apoi pricina e.că o caută 
greşit. In loc -de a o căuta în revista întreagă. 
d-sa citează ba-o nuvelă, ba o poezie şi se în- 
treabă dar unde e eacolea noua direcţie?» 

Aceea ce am zis acum ciţi-va ani despre 
« Contemporanul», acelaşi lucru aşi putea repeta 
acuma despre «Literatură şi Ştiinţă», şi nu nu- 
mai pasajul citat ci amîndouă articolele, adresate 
d-lui Roman, ar fi putut fi reproduse aicea schim- 
bind numai titlul: «direcţia Contemporanului», în 
titlul: «direcţia publicaţiei «Literatură şi Ştiinţă», 
pentru că de atunci încoace nu mi-am schimbat! 
de loc ideile şi convingerile. 

Dacă d. Noir ru vede clar nici această di-. 
recţie în publicaţia «Literatură şi Ştiinţă», să nu 
uite că nu a ieşit de cit fascicula întiia — să aibă 

şi d-lui puţintică răbdare. 
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In articolul intitulat «Polemice»>, am arătat 
cum şi ce înţeleg ei prin curentul literar al pro: 
letarilor intelectuali; şi că n'am făcut alt-ceva -de 
cit a pune o problemă fără să am pretenţia de 
a o dezlega. In privinţa aceasta, am indicat în 
treacăt şi numai în cite-va cuvinte caracterele so- 
ciale şi filozofice ale acestui curent. In acest articol 
voiu arăta unele din caracterele lui personâle; 
individuale. Se Sa 

Cred că acuma punctul mei de vedere eab- 
solut clar -şi nu poate să dea loc la nici o ne: 
înţelegere. | | Su 
„Avem o societate modernă burgheză deose- 
bită de formele sociale trecute. In această socie- 
tate, proletarii intelectuali âi produs un curent 
literar cu un caracter iară-şi deosebit de cel trecut. 
In acest articol voit să studiez caracterul acestui 
curent literar întru cît depinde de caracterul pro- 
letarilor intelectuali şi întru cit caracterul aces- 

372:8, — Siudii critice. 5
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tora din urmă, al producătorilor însu-şi al curen- . 

tului depinde de organizaţia socială modernă. 

Innainte de a merge mai departe cu această 

cercetare, trebue să lămurim următoarele: forma 

socială care ne dominează nu ne e specifică — ea” 

e comună tuturor statelor civilizate; peste tot pro- 

letarii intelectuali joacă un rol important ca pro- 

ducători intelectuali, şi ce e mai important, con- 

diţiunele sociale în cari ei trăesc sint aceleaşi. Se 

naşte deci întrebarea, dacă concluziile noastre se 

rapoartă şi la producţiunile literare străine. Râs- 

punsul nostru, în mare parte, trebue să fie afir- 

mativ, multe din caracterele tuturor literaturilor 

vor fi comune, de oare ce depind de 'acelea-şi 

cauze şi condițiuni. Sint însă unele" condițiuni im- 

portante, prin cari ne deosebim de alte ţări cul- 

turale şi pe cari le vom vedea mai jos. | 

In acest articol voii studia caractersle ferso- 

nale, individuale ale curentului literar în chestie. 

Zicem personale sai individuale, din punctul de 

vedere al obiectului literar. Din punctul de ve- 

dere al subiectului, al artistului, ori-ce ar ex- 

prima el, va fi o exprimare personală ; din 

punctul de vedere însă al obiectului, această ex- 

primare. va fi socială. cind ea va atinge vieaţa - 

socială, va fi filozofică cînd va exprima chestiuni”, 

filozofice şi personală cind va exprima mai ales: 

sentimentele personale ale „artistului. De: altmin- 

trelea această clasificare nu poate fi rigidă, e.- 

greii de făcut şi are puţină importanţă pentru ar- 
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ticolul nostru. Aice e important a găsi. caracterele 
literaturei în chestie, nu de a le clasifica. | 

Pentru acest studii trebue să ne reamintim 
care e poziţiunea socială a proletarilor intelectuali 
în societatea modernă şi pentru aceasta vom ruga 
pe cetitorii noştri să recitească pasagiele respec- 
tive în articolul <asupra mişcărei literare şi ştiin- 
ţifice» prin aceasta se va stabili o. mai strinsă 
legătură de continuitate între aceste două articole. 

In articolul de faţă vom împinge mai de- 
parte analiza influenţei societăței moderne, asu- 
pra proletariatului intelectual, mai ales din punc- 
tul de vedere al vieţei economice. Zic zaî.a/es, 

"fiindcă vieaţa economică, materială, cu toată proza 
ei, este aceea care zi cu' zi, ceas cu ceas, mode- 

lează şi formează temperamentul, caracterul omu- 
lui, şi ca atare trebue să influenţeze cu deosebire 
caracterul manifestărilor artistice. | 

In alte articole am arătat-ce influenţă. de- 
zastroasă are sărăcia de azi asupra caracterului . 
omului modern. 

Dar sărăcia modernă mai e întovărăşită şi de 
un alt tovarăş grozav: nesiguranța zilei de mine. 

Cînd sărăcia nu ajunge la calicie, cînd omul 
ştie că poziţia, lui, așa săracă cum e, va rămîne 
şi mine şi poimine tot aşa, această. statornicie a 

soartei lui, chiar rea, poate să dezvolte oare-care 
statornicie in caracter, o încredere in sine şi o 
siguranţă (reflexul siguranţei economice). Dar să- 
'zăcia de azi, mai ales a prolcetarului intelectual,
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şi mai cu deosebire a artistului proletar intelectual; . 

e întovărăşită de . absoluta nesiguranţă a zilei 

de mine: gazetar, poate fi congediat, meditator, 

mine nu va mai găsi o lecţieşi a. m.d.1). ,. 

Această nesiguranţă chiar în sărăcie trebue 

să dezvolte în caracterul omului :modern în ge- 

neral şi în caracterul artistului proletar în special, 

nesiguranţă, inconsecvenţă,: neegalitatea caracte- 

rului (reflexul poziţiunei materiale schimbăcioase), 

nelinişte, revoltă internă, care însă la tempera- 

mente mai slabe poate merge pină la deprimare 

sufletească, pînă la resemnare şi alte stări ana- 

loage. Da | 

Dar însă-şi nesiguranța poate îi diferită. Aşă 

în evul mediu, poziţiunea servului sai vasalului 

era asemenea precară. In timpul nestirşitelor lupte 

dint?e feudali poziţiunea omului era foarte nesi- 

gură; în fie-care. zi el puteă fi jefuit, casa lui dis- 

trusă ; oamenii trebuiau să fie înarmaţi, gata de 

- luptă, baronii dormeaii une ori în casă cu caii în-- 

şeuaţi. Această poziţiune era de sigur foarte pre- 

cară. Dar acolo cauzele erat vădite. Omul. ştiă 

că are de împăcat pe cutare suzeran, că -are. de 

luptat cu cutare duşman, şi dacă o asemenea po- 

ziţiune tindeă să dezvolte în caracter nesiguranţă, - 

frică, nelinişte, felul luptei împotriva “acestei ne-: 

_„ 1) Vezi mal pe larg cirtea mea <Robia şi socializmul> (răs- - 

puns lut Spencer) şi anicolul «Cauzele pesimismulul în literatură şi 

vicață>, ” ” ” 
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siguranţe :puteă să dezvolte calităţi contrarii. In 
omul care aşteaptă înarmat pe duşmanul său se 
dezvoltă curaj, îndrăzneală, siguranţă. 

Cu totul alta însă e nesiguranța omului mo- 
dern în societatea de azi, mai ales a proleta- 
rului intelectual. El atirnă 'de toţi, lovit grei, fără 
de milă, nesiguranța zilei de mine îl apasă, il ex- 
“pune la vecinice pericole. De cine e-loviţ. însă şi 
cum trebue să se apere, asta nu o ştie şi nu 

- poate să o ştie proletarul intelectual. El a pierdut 
lecţii, a pierdut locul la o gazetă care nu mai 
merge, scrierile lui nu se mai vind, publicaţia lui 
nu se:cere, întrun cuvînt munca. lui intelectuală 
nu mai are căutare în piață — rezultatul e vădit, 
tiebue să sufere, să moară de foame.— dar cine 
e de vină, cu cine are să se lupte pentru a în- 
“lătura pericolul? 

* Cu nimeni. Cu cine vrei să te lupți dacă 
trece moda unei publicaţii, dacă — poate din pri- 
cina unei crize agricole produsă de eftenirea gri- 
nelor în America, — o gazetă nu mai merge; dacă 
munca ta intelectuală nu se mai. cere? Cu cine 
să te lupţi dacă alţi concurenţi ai apărut în piaţă, 
în debuşeul. intelectual? Cu cine vrei să te lupţi 
în această complexitate enormă de cauze şi efecte 
din societatea modernă? Unde e? Cine e duşmanul? 

Duşmanul e vag, necunoscut, anonim. E ade- 
vărat că vine vremea, cînd el' e demascat, cind 
se află că duşmanul. e organiz zația socială 1129 
dernă. Lasă, că foarte puţini pricep aceasta, dar
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chiar pentru acei cari ai priceput'o—ori cit de: 

important ar fi aceasta în alte privinţe — în cazul 

de faţă mîngiierea'e mică. Atit d-ta 'care ai pri- 

ceput adinc întregul mecanizm al societăţei mo-._ 

derne şi ştii deci pe vinovat, cit şi prietenul d-tale 

care habar 'w'are de aceasta, amindoi veţi răminea 

pe stradă, cînd munca voastră intelectuală nu se 

va mai cere 'cine ştie din ce pricină. Ba mai mult 

încă ştiind bine cauza. adevărată — organizaţia so- 

cială modernă — vei pricepe şi mai limpede cît 

de greu sint de prevăzut loviturile ei, cît de im- 

posibil e să le înfrunţi, să te aperi de ele şi să 

le ocoleşti. - 
E evident că dacă sărăcia prin ea însă-și 

are tendința de a zămisli sentimentele şi carac- 

terele de cari am vorbit, ce să mai zicem, cind 

ea e însoţită de marea nesiguranţă a traiului, şi 

atîrnă de un /afu, ce, ca un sfinx ameninţător, 

stă înaintea omului modern şoptindu-i : <ghi- 

ceşte sai te voit stişia». Şi proletarul cult con- 

vins că nu va ghici, e condamnat să se uite 

o vieaţă întreagă în ochii reci şi misterioşi ai 

sfinxului. | 

Aceasta e poziţiunea economică. Dar poate 

alți factori sociali importanţi influențează altmin-_ 

trelea pe omul modern sai pe proletarul -înte-” 

lectual? m 

In articolul: deja pomenit: «Cauzele pesimis- 

mului în literatură şi vieaţă»>, am arătat cum un 

alt factor social de o importanţă enormă, — fami-. 
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lia, relaţiile sexuale— lucrează în aceeaşi direcţie 
ca şi factorul economic. Acolo am arătat pe larg 
cum anormalele relaţii sexuale în societatea de 
azi atacă vieaţa fiziologică şi psihologică a omului 

“cult, o atacă în rădăcină, în fenomenul cel mai 
important —în reproducerea vieţei însă-şi; şi am 
arătat cum aceste relaţii sexuale tind să dezvolte 
în omul modern -acelea-şi caractere pe,.care 'le 
dezvoltă şi organizaţia economică. În acela-şi ar- 
ticol am arătat cum vieaţa intelectuală de azi lu- 
crează în aceea-şi direcţie; nu mai insist asupra 
celor zise. Voiu adăuga numai că, din toate cla- 

_sele, aceea care e mai mult expusă tuturor acestor 
infuenţi rele, din punctul de vedere al formărei 
caracterului, e clasa proletarilor culti, mai ales 

„acea parte care e mai mult învinsă în lupta pen- 
tru existenţă, şi din care mai cu seamă fac parte 
literaţii acestei clase. 

La factorii sociali deja pomeniţi şi cari lu- 
crează în modul aratat asupra proletarului inte- 
lectual, să mai adăugăm aici un alt factor de or- 
dine socială şi filozofică: pierderea credințelor 
religioase, nereligiunea de azi. 

Dezvoltarea imensă a tuturor ştiinţelor exacte 
a ruinat credinţele naive şi copilâreşti religioase 
şi a creiat ireligiunea de azi. Burghezimea în 
lupta ei pentru dominare cu clasele protivnice 
— feudalii şi clerul — a fost nevoită nu numai 

“să impingă cit se- poate. mai: departe aceste -cer- : 

cetări cari ruinau puterea clasei protivnice şi a
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religiei, dar să dea acestor cercetări o publicație - 

cît se poate de întinsă în toate clasele sociale. 

Ruinînd însă credinţele religioase, burghezimea a 

luat omului un reazăm sufletesc. Cu drept cuvint. 

"a -zis cunoscutul socialist francez, Jaures, că bur- 

ghezimea ruinînd credinţele religioase a făcut să 

amuţească cântul ce bgănă de veacuri mizeria 

umană. Şi cînd cintul adormitor a încetat, mize- 

ria umană a deschis ochii mari plini de lacrimi, 

de îndoială şi mustrare, şi a întrebat: «de ce?» 

De ce atitea suferinţi, atita apăsare, atita.nedrep- 

tate? Şi acuma nu se mai puteă da toată res- 

punderea pe D-zei; pentru că Dumnezei eră 

mort. Atunci cei mizeri şi nenorociţi, şi repre- 

zentanţii lor geniali, ai început să caute adevă- 

ratele cauze ale mizeriei omeneşti... În acest sens 

deci” ruinarea religiei şi a credințelor religioase a 

fost un pas uriaş spre progres şi lumină. Fiind 

de o importanţă binefâcătoare în general, în spe- 

cial însă influenţa ei a fost apăsătoare pentru 

oamenii cari de o cam dată îşi pierduseră reazi- 

mul sufletesc. Şi aceea ce am spus despre religie 

trebue să spunem despre tradiţii în general. Bur- 

ghezimea a distrus toate tradiţiile vechi şi prin 

aceasta a adus un servicii imens progresului o- - 

menirei, dar de sigur, pentru moment nu şi un“ 

servicii liniştii sufleteşti a acelora cari ai rămas 

firă tradiţii şi fără religie. 
„Şi în acest sens a păţito mai râii clasa pro-." 

letarilor culţi, mai ales partea aceea a învinşilor, . 
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iar din aceşti din urmă artiştii lor, ca mai sim- 
ţitori. Clasele stăpinitoare . burgheze, după ce 
ai distrus pe toţi zeii, Christos, Iehovah, Maho- 
met, etc., ai pus în loc un alt zeii internaţional 
"— viţelul de aur—căruia i se închină şi în care 
găsesc reazim material și moral. Insă proletarii 
culţi, mai ales cei învinşi, nu numai că a pier- 
dut un reazim sufletesc, dar întreaga -organizaţie 
socială de azi le ia ori-ce sprijin. Pierderea - re- 

- ligiei şi a tradiţiilor nu puteă de cit să-i influen- 
ţeze in acela-şi -sens ca şi întreaga organizaţie 
socială. Acest noi factor social şi filozofic va tinde 
'să dezvolte în manifestarea literară modernă toate 

caracterele deja pomenite, sociale, filozofice şi 
personale 1), 

lată deci un mănunchit întreg de cauze im- 
“portante: sociale, economice, sexuale, intelectuale, 
cari lucrează în aceeaşi direcţie pentru producerea 
simţimintelor şi caracterelor indicate — e deci natu- 
ral că ele să se producă cu siguranţă. 

„ Aici trebue să facem vu digresie pentru a în- 
lâtura o obiecţie. In articolul pe care lam citat, 
am vorbit de omul cult modern în' general, nu 

1) De altmintrelea e evident că ireligiunea poate apăsa numal 
pe acel cari n'aii ajuns la un ideal social ma! înalt, Pentru ace! însă 

- cari ali ajuns acolo, acest ideal va înlocui pe cel religios. Şi dacă şi 
la aceşti din urmă se vor arătă, în manifestările Joc artistice, . caracte= 
rele indicate, cauza va fi în altă parte, nu în ireligiune, Ireligiunea va 
fi în cazul acesta, numat una din formele exprimărel acestor carac- 
tere, Yar nu cauza lor. E . :
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exclusiv de proletarul intelectual. Am întrebuințat - 

aceşti doi termeni de o potrivă; aceste influenţe 

sociale nu sînt dar specifice proletarilor intelec- 

tuali şi 'deci nici manifestărilor lor literare. . 

Aşa e. E incontestabil că aceşti factori so- 

ciali vor influenţa în aceaşi direcţie mai toate cla- 

sele sociale, pe unele însă mai mult, pe altele 

mai puţin. Din punctul de vedere al artei însă, 

al manifestărilor artistice, influenţele sociale puţin 

intense şi puternice n'ai- multă importanţă. O 

manifestare artistică e expresiunea unei intense 

emoţii, e expresiunea deci a celor mai adinci ca- 

ractere afective: ale omului ?). 

De aceea numai acele influenţi sociale, cari .. 

vor fi destul de puternice ca să influenţeze şi să 

modifice adincile caractere şi sentimente omeneşti, 

se vor oglindi clar în manifestarea artistică. lată 

pentru ce, influenţele sociale de cari am vorbit 

vor aveă mai multă şansă să se oglindească mai 

clar în manifestarea artistică a proletarilor culţi 

decit în manifestarea artiştilor din alte clase, pen- 

tru că asupra lor lucrează mai cu tărie. 

- 1) Şi aici este o gradaţie. Ast-fel poezia liric e expresia cele; 

mat adinci emoţii, far cea didactică cele! mat puţin adinci; în schimb, 

caracterele intelectuale în cea dintliii sînt mat slabe, în cea din urmă 

cele may tarf. Această deosebire e de mare importanţă pentru articolul 

nostru, dar nol nu. pulem.sâ ne oprim asupra el. Atragem numay aten- 

ţia cetitorilor, că în acest articol avem matales în vedere poezia lirică, 

Yar din altc genuri mat ales acele cart conţin foare mult elementul 

Jiric şi personal. 
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Aceea'ce am zis păn'acum priveşte de-o po- 
trivă “pe artiştii proletari intelectuali şi literatura 
produsă de ei, din toate ţările civilizate, ceea ce 
nu esclude bine inţeles posibilitatea, ba chiar « 
foarte probabil 'că mai toate manifestările artis- 
tice a epocei vor avea mai mult ori mai puţin 
acelaş caracter, 

Dacă considerăm numai pe: proletarii noştri 

intelectuali şi curentul produs de ei, atunci, compa- 
rind poziţiunea lor cu a tuturor celorlalte clase 
culte, vom vedeă că se găsesc relativ într'o po- 
ziţiune şi mai defavorabilă de cit cei din străină- 

“tate, deci în creaţiunea lor trebue să apară cu 
mai mare siguranță caracterele de cari am vorbit. 

In adevăr, faptul că n'am ajuns încă în dez- 
„ voltarea economică modernă, la înălţimea statelor 
civilizate, face să fim lipsiţi de foarte multe fo- 
loase, dar şi de unele neajunsuri ale acestei dez- 
voltări economice, 

Aşa spre pildă, la noi averile nu sînt încă 
supuse la aceca-şi Aluctuaţie şi nesiguranţă ca în 
străinătate, Crachurile şi crizele doar acum încep 
să amenințe întru ' cit-va averile mari şi încă nu 

„în aceea-şi proporţie. În schimb, poziţiunea artiş- 
tilor proletari e mai grea la noi. 

Acold, poziţiunea artistului e neasigurată 
„(afară de aristocraţimea literară — Zola, Daudet, 

etc. ) nesiguranța zilei de_ mine e mare, dar cel 
puţin acold ei trăesc din produsul muncei lor 
„artistice. .
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La noi însă, nici vorbă nu poate fi să tră- - 

eşti din produsul muncei literare; şi pe lingă ce- 

lelalte nenorociri scriitorul proletar trebue să mai 

fie la ordinile unui 'şef de biuroii, sati să-şi pe-. 

treacă vieaţa culegind informaţiuni pentru o ga- 

zetă, sai copiind ordinile administrative ale unui 

şef ramolit, 
Să vedem acum influenţa relativă a ireligiu- 

nei asupra proletarilor intelectuali străini şi ai 

noştri. In ţările civilizate. din occidentul Europei, 

cum am văzut, burghezimea a fost nevoită să dă- 

rime credinţele religioase din pricina luptei în- 

verşunate în potriva clerului, după cum pentru a 

atrage în partea'sa clasele dezmoştenite a fost 

nevoită să proclame o sfintă treime nouă: liber. 

tate, egalitate, fraternitate. După ce burghezimea 

a învins şi a ajuns la rindul ei clasă dominantă, 

ca a băgat de seamă îndată că în focul luptei a 

distrus unele condițiuni prielnice dominărei ei, 

şi atunci, după frumoasa expresie a d-lui C. Di- 

mitrescu-laşi din conferința sa «Criza morală» : 

ea a înlocuit această trinitate prin o alta—res- 

pectul familiei, proprietăţei, religiei.» 

Burghezimea noastră însă n'a avut de susținut 

o luptă grea cu clerul, iar pe de altă parte, cînd 

ea -a început să se dezvolte ca o clasă dominantă * 

subt influenţa burghezimei occidentale, acesteia îi 

trecuseră de mult ideile subversive, de mult. in- 

scrisese printre ideile fundamentale, respectul: re-" 

ligiei. Astfel că, burghezimea noastră ca clasă n'a 
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fost şi n'aveă pentru ce să fie ireligioasă, pentru 
ea deci nici n'a existat ireligiunca ca o problemă 
morală. 

Intru cit priveşte partea în adevăr ciiltă a 
“claselor privilegiate, la care. cultura trebuia să 
distrugă religiunea, apoi aceasta şi-a găsit, după 
cum am văzut, o altă religiune” gata, un alt zei 
internaţional, viţelul de aur, în care ai .noştri ca 
şi fraţii lor din străinătate, ai găsit un reazim 

- material şi. moral. La noi în ţară deci numai 
pentru clasa proletarilor şi mai ales pentru artiştii 
proletari nereligiunea a putut să devie o pro- 

- blemă de oare-care gravitate morală. Şi nu e deci 
de mirare ca un proletar intelectual să exclame: 

«Ce șubredă şi ce > naivă era credinţa ce mt-o sfărm, 
De stincile de adevăruri din marea nopţet fără țărm» (O. Carp) 

„şi îngrijat şi cu groază | se uită în «mare tene- 
brarum». ” 

Dar mai e şi altceva. Am arătat cum la 
noi mai toată manifestarea literară a fost produsă 
de proletari intelectuali, fiind-că celelalte clase, 
cari au cultură şi ar. fi putut să se manifesteze. 

! în literatură, au fost şi sunt ocupate cu treburi 
mai mănoase, mai importante, pentru ei bine "'nţe- 
les. În occidentul Europei însă, clasele burgheze 
dominante aă intrat în societatea modernă, puter- 
nice şi culte, şi de aceea la ele manifestarea literară 
nu e atit de exclusiv produsă de proletari intelec- 
tuali. Altă deosebire importantă e tradiţia literară.
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Țările civilizate străine ai în trecutul lor lite- 
raturi puternice, geniale, cari tocmai .prin genia- 
litatea lor nu pot să nu influenţeze manifestările 
moderne. Tradiţia. noastră în privinţa aceasta e 
slabă, pentru că manifestările literare trecute, ca 
putere de talent, ai fost slabe. Această deose- 
bire e foarte importantă: în cazul de faţă; pen- 
tru că e învederat, că, când o literatură mai veche 
produsă subt alte. condițiuni sociale și de altă 
clasă, va influenţa o literatură mai nouă, carac- 
terul acestei din urmă întru cît depinde de con- 
diţiunile sociale noi, nu se va. putea :manifesta cu 

aceea-şi claritate. | 

„Mai e o. altă deosebire. Noi am intrat brusc 

în vieaţa civilizaţiei moderne, am schimbat deci 

brusc şi credințele şi obiceiurile. 
* Proletarul cult de cele mai multe ori a cres- 

cut într'o casă patriarcală, religioasă, cu obiceiuri 

şi credinţi stabilite de generaţii, întru cit-va moş- 

tenite; şi numai cînd a intrat în virtejul vieţei 

şi civilizaţiei orăşeneşti, a trebuit să schimbe brusc 

credinţele şi obiceiurile. Din punctul de vedere 

al. progresului în general, aceasta a fost un pas 

mare înaninte, a fost un fapt cit se poate de bine- 

făcător, nu tot aşa a fost de sigur şi din punctul 

de vedere al echilibrului psihic al artistului -pro- 

letar, care are un sistem nervos mai fin şi. mai 

simţitor. . | 
Cum vedem deci, dacă organizaţia socială 

modernă trebue să dezvolte sentimentele şi ca-
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racterele: arătate mai sus și altele pe cari le vom 
mai arăta, în artiştii moderni şi în artiştii prole- 
tari în general, în ai noştri ea trebue să le dez- 
volte cu o mai mare sigurânţă. 

* * 
ze 

O dată stabilit acest adevăr, să analizăm 
mai departe acele sentimente şi caractere perso- 
nale,: pe cari trebue să le dezvolte societatea 
noastră în artiştii proletari şi, prin ei, în curentul 
literar. 

Am văzut cum loviturile neintrerupte, în voia 
cărora este lăsat proletariatul intelectual, trebue 
să dezvolte într'insul o mare enervare, o sensibi- 

„litate exagerată; iar faptul că loviturile sunt date 

în mare parte de un duşman anonim, trebue să 
facă şi mai mare această enervare, să facă şi 
mai exagerată această sensibilitate. 

Condiţiunile sociale. arătate, împreună cu sen- 
timentele şi caracterele deja descrise, trebue să 
nască în curentul literar încă o tendinţă însem- 
nată, pe care noi o vom numi solitarism. 

Evident că ori ce lovitură din partea con- 
cetăţenilor, a societăţei, trebue să: provoace în 
om tendinţa de a se depărta, de a ieşi din so; 
cietate, dacă nu materialminte, ceea ce e impo- 
sibil, cel puţin moralminte, reintorcîndu-se în sine, 

dacă se poate zice aşa, căutînd în sine punctul 
de sprijin, liniştea şi fericirea pe care nu i-o dă
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societatea. Cind însă, loviturile sunt date de un - 

duşman sezisabil, ele vor tinde să - îmboldeasc& 

pe cel lovit la lucru, la luptă. Lupta î2 soc/e/are 
însă e vieaţa, e deci cel mai bun.leac.în contra. 

solitarizmului. Dar cînd loviturile sint neincetate 

şi sunt date de un dușman neresponsabil şi ne- 

sezisabil, care se numeşte spre pildă zeszguraufa 

zilei de mâine; cind aceste lovituri sint date unui 

om simţitor, deprimat prin o mulțime de alte con- 

diţiuni sociale, este evident că toate acestea .vor 

tinde să dezvolte în. artistul proletar so/Zarzszu/, 

reintrarea în sine, depărtarea de zgomotul.-şi în- 

vălmăşagul vieţei, — visare şi vieaţă solitară. 
" Acest. so/i/arism, în legătură cu toate cele- 

lalte simţiminte, va tinde să provoace alte două 

caractere foarte importante, pe cari le vom numi 

"veflâxivilate şi subiectivism saă personalism. 

| Ce e această reflexivitate? Reflexivitatea e o 

urmare, cum am zis, a solitarismului şi a condi- 

ţiunilor care-l provoacă. | 

Un om lovit, persecutat, neputind să reziste 

se retrage tot'mui mult din societate, trăeşte tot 

mai mult în sine. - 

Acest obiceiă de a trăi numai în tovărăşia 

sa proprie şi a propriei sale cunoştinţi, va dez- Ă 

volta din ce în ce mai mult obiceiul de a:răs- 

coli interiorul său psihic, de a observă şi analiză 

mereii propriile sale simţiminte, gthdiri, porniri. 

Această analiză. de sine exagerată, această vecinică - 

privire în propriul săti interior, o numim 7e//exevitate. 
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Această reflexivitate produce netăgăduit, din- 
punctul de vedere literar, unele efecte: foarte bune, 
ea: ascute, întrun mod. excepţional, puterea de 
anâliză. psihologică. Mulțumită, ei, unii. artişti eu-. 
rapeni aă: produs opere, de artă de o putere de 
analiză. psihologică uimitoare. : 

Dar ea. produce. şi efecte. rele, dintre. cari 
aici vom pomeni. două. Întiiu, reflexivitatea ca şi. 
solitarismul în - general e anti-social. «Omul e. un: 
“animal. social> şi ca atare: trebue. să se dezvolte, 
să trăiască: între oameni. şi cu oameni; vecinica 
retragere în sine e anormală, e antisocială. 

A. doua urmare 'rea. a reflexivismului e atro- 
fiarea voinţei. Omul. care trăeşte în societate, care. 
luptă în ea, respunde vecinic la toate atingerile 
din. afară, şi ast:fel işi exercitează voinţa şi. O.în-: 
tăreşte. Insă un om care trăeşte: în sine, îşi stri- 

veşte această voinţă. O hotărire de luat, un act. 
de. fâcut, în loc de a. fi executat, ceeace ar pune: 

în lucrare îmboldirile volitive, e:supus acţiunei 
reflexiunei. (gîndiri' peste: gîndiri), analizei exage- 
rate, şi astfel se cheltueşte energia :în lăuntrul o- 
mului, dezvoltind nehotărire în caracter. 

Reflexivismul sa reflexivitatea, ca trăsătură: - 
de caracter, e; de: o importanţă aşa de mare, în. 
cit une ori oamenii se împart după caracter. în 
două categorii: reflexivi şi impulsivi. : 

Aceste două caractere. sînt zugrăvite într'un - 
chip genial în artă, în două creaţiuni nemuri: 

37229 — Srudiy Critice, , - 6
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toare — cel reflexiv în ZZamez şi cel impulsiv în" 

Don-Quichotle. 

Artiştii proletari vor trebui să fie, după ca- 

racterul lor, mai mult reflexivi de cît impulsivi.: 

„Tot în legătură cu acest reflexivism stă un 

alt caracter foarte important, sabier/ivisntul. 

E evident că omul, trăind merei cu sine, va 

căpăta tot mai mult interes pentru propriile lui 

sentimente, dureri, bucurii şi se va dezinteresa 

întru cât-va de sentimentele și de durerile altora. 

Acest prea mare interes pentru propria sa 

persoană, pentru durerile, bucuriile şi pornirile 

sale proprii, îl numim s7bzec/z025772. Subiectivismul 

exagerat duce drept la egoisuzul artistic, 

Se înţelege însă că, moralminte vorbind, este 

mare deosebire între egoismul artistic şi egoismul 

adesea brutal din vieaţa zilnică. Un artist, care 

plinge numai şi numai durerea lui, şi nu vede 

durerile altora, e un artist egoist; iar un om care 

exploatează, pradă şi despoae pe semenii săi, e 

asemenea egoist. Deosebirea însă dintre aceste 

două. feluri de egoisme e mare. Un artist, care 

va şti prin zugrăvirea propriei sale dureri să ne 

stîrnească simţimintele de milă și îndurare, va. 

provoca deci simţiminte altruiste. Astfel că. ego-: 

izmului artistic, în sensul în care îl pricepem, ar. 

fi mai bine să i se dea un alt nume, spre. pildă 

termenul întrebuințat în psihologie, ego-concenzrzs5.. 

De altmintrelea în acest articol noi nu pronunțăm 

sentințe morale, ci analizăm şi constatăm.
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Trebue să mai relevăm un fapt foarte im- 
portant. | 

Toate condiţiunile sociale arătate, şi întreaga 
organizaţie socială modernă, vor tinde, cum am 
zis, să dezvolte sentimentele şi caracterele pome- 
nite, nu numai în artiştii proletari intelectuali, ci 
şi în întreaga clasă a proletarilor _intelectuali, şi, 
într'un chip saii în altul, şi în celelalte clase. 

Deci literatul proletar, în relaţiile lui cu clasa 
din care face parte şi cu oamenii din alte clase, 
va întilni cam acelea-şi sentimente şi caractere 
pe cari tinde să le dezvolte şi în el feluritele 
condițiuni sociale de cari am vorbit. 54-07 î- 
Brejurul biteratului proletar, se va crea o anu- 
mată atmosferă psihică şi morală, care-i va excilă 
Şz alinentă acelea-şi sentimente şi caractere, pe 
cari de alt-mintrelea le are deja provocate în tem- 
Peramentul şi psihicul săi, 

Această influență a mediului psihic e de cea 
mai mare importanţă. Acei cari cunose cit de pu- 
ţin cercetările moderne asupra hipnotismului şi sug- 
gestiei, ştii ce enormă influenţă poate să aibă Şi 
are o personalitate asupra alteia, ştii că în mare 
parte caracterul emoţionat şi volitiv al omului e 
condiţionat şi format de continue suggestii, directe 
şi indirecte, ale mediului social. Iar cei cari nu 
cunosc de loc aceste cercetări, ştiii din experiență 
cît de mult e înfluenţat un om în sentimentele şi 
caracterul săi, de oamenii cu care e în relaţie. 
Inţelepciunea poporului a formulat aceasta într'o
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sentinţă.:. «spune-mi cu cine te aduni, că să-ţi spun 

cine eşti>. Cînd am vorbit în articolele mele de 

influenţa mediului social, am avut totdeauna în 

vedere şi acest, mediii psihic, care. nu, e, de cit o 

parte integrantă. din acest. mediii social. Cind însă 

e vorba de caracterul. unei producţiuni, literare, şi 

mai ales al unui întreg curent literar, a/pzosfera 

movală, mediul psihic, trebue de: relevat cu tot 

dinadinsul, ca fiind de o importanţă, enormă. Sa 

ne opriin acum aicea. 

* * 

% 

lată deci un mănunchii de sentimente şi ca- 

ractere, cari trebue să se dezvolte în artistul pro- 

letar din societatea. modernă. Ele find în relaţii 

reciproce de cauză şi efect, ordinea. în cari le-am 

aşezat poate fi schimbată, rezultatele însă la cari 

vom ajunge, vor fi tot acelea-şi dacă vom ţinea 

seamă de factorii dominanţi: societatea modernă 

de o parte, iar de altă parte poziţiunea proletaru- 

lui artist în această societate. Asemenea e evident, 

că acest mănunchiă de sentimente şi caractere nu 

se va manifesta de o potrivă la toţi artiștii. Cu . 

toate. că mediul social influenţează în acela-şi fel . 

o clasă, totuşi va fi în totdeauna o parte în cari. 

aceste influenţe nu sînt asemănătoare. Ceea ce e 

important, e faptul că aceste sentimente şi carac- 

tere vor tinde, să se dezvole în oameni deosebiți 

ca temperament.
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Acela-şi 'mănunchiă de sentimente şi carac- 
tere tinzind a se deăvolta întrun temperamânt 
robust ca al lui Eminescu, ori Carageale, şi emi 
namente impulsiv ca al lui Delavrancea, nu vor 
da acelea-şi resultate ca întrun temperament slab 
şi nerezistent cum e Traian Demetrescu, Faptul 
important e, că aceste simţiminte și caractere, în- 

tr'un fel ori altul, vor tinde să se desvolte mai. 
în toate producţiile artiştilor proletari. 

lar dacă s'ar întîmpla ca un artist proletar să 
producă o creaţiune cu alte caractere, sai chiar 
opuse celor schiţate de noi, — această contrazi- 
cere se va dovedi de multe ori aparentă. Intr'a- 
devăr, să presupunem o creaţie artistică în care 
am găsi caractere de seninătate, voinţă, impulsi- 
vitate, obiectivism. Se înţelege că această crea- 
ţiune: va fi alta de cit aceea schiţată de noi. 
Analizind' 0, vom constata în cele mai multe ca- 
zuri următoarele: tendinţele, caracterele de ne- 
linişte, de reflexivitate, sai nehotărire, găsind un 
temperament peste măsură de impulsiv şi de pu- 
teinic, nu vor fi în stare să distrugă această pu- 
tere şi impulsivitate, dar le vor afară, şi această 

- atenuare, precum şi lupta dintre aceste tendinţe 
înnăscute temperamentului şi acelea pe cari le 
dezvoltă mediul social, se vor simţi negreşit în 
creaţiunea unui poet de talent. 

E evident că dacă artistul ar fi aparţinut unei 
alte clase, saă unei alte societăţi, unde aceste ca- 
ractere înnăscute temperamentului ar găsi condi-
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ţiuni mai prielnice pentru dezvoltarea lor, ele s'ar. 

manifesta cu mai multă tărie. 
Şi pe de altă parte, dacă o serie de simţi- 

minte nu sar putea dezvolta mult timp din cauza 

temperamentului rebel, de multe ori o altă serie, 

mai puţin opusă temperamentului, se va dezvolta 

cu o tărie mai mare. 
Cred că din cele spuse urmează clar, că nu 

'daă nici rețete şi nu stabilesc sisteme rigide, ci 

prezint numai nişte cercetări răzlețe, pe cari le 

cred, în starea actuală -a esteticei, mult mai fo- 

lositoare decit toate sistemele metafizice luate la 

un loc. o 
* % E 

Dacă am voi acuma să arătăm existenţa sim- 

ţimintelor şi caracterelor pomenite, în literatura 

noastră şi în special în poezia lirică, ceea ce ne-ar 

incurca nu e lipsa de producţiuni care dovedesc 

dreptatea noastră, ci pletora lor. 
Veţi căuta oare în literatura poetică de azi, 

tristeţă, melancolie, descurajare, deziluzionare, plin- 

gerea propriei dureri, lipsă de voinţă! . . . De 

acestea e plină literatura noastră. 
Luaţi toate publicaţiunile noastre literare şi” 

recitaţi poeziile, veţi constata că mai toate poartă: 

acela-şi caracter. | Ă ” 

Unul dintre talentaţi poeţi— Vlahuţă — îngrijat 

şi plictisit poate de-atita vaet, descurajare şi de- 

primare sufletească, exclamă într'o frumoasă poezie:



  

Artiştii proletari culţi ' 87 
  

«Căci mă 'ntreb ce sînt aceste vatete nemingiiate, 
Ce-t acest popor de spectri cu privirl întunecate, 
Chipuri palide de tiner! osteniţi pe nemuncite,' 
“rişti potet ce pling şi cîntă suferinţi închipuite, 
Inimi laşe, abătute, fără-a fi luptat vre-o dată 

- Şi străine de o simţire mat înaltă ma! curată? 
" Ce sînt braţele acestea slabe şi tremurătoare 

Ce's aceşti copil de ceară — fructe istovite 'n floarel, ..2 

Aceştiea, dragă poete, sint artiştii, proletari 
intelectuali din societatea modernă burgheză. Iar 
suferințele lor sînt de multe ori foarte adevărate. 
Vorbim se înţelege de cei cu talent şi sinceri în 
exprimarea sentimentelor lor. 

Ori poate voiţi să căutaţi dovezi pentru aceea 
ce am numit solitarism? Eminescu în «Glosă», 
nu numai că se arată singur solitar, dar chiamă 
spre solitarism şi pe alţii dindu-le sfaturi: «Ze 
în colț petreci cu tine... pe alăluri te strecoară...» 

«De te-ating, să feri în lături, 
De hulesc, să tact din gură.» 

Vlahuţă, în satira Zznzşte, după ce îşi ex- 
primă adinca şi caracteristica revoltă a proleta- 
rului intelectual, sfirşeşte cu următoarea povaţă 
pe care o dă artistului proletar : 

Ca un pusnic te închide în odalea ta săracă, 
Şi dorințelor deşerte porunceşte-le să tacă: . 

" Lumea ce af fost visat'o neaflind'o nicăirea, 

Cautăţi în tine însu-țI liniștea şi fericirea, 

Şi cu greă veţi găsi un poet contimporan
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de un talent sincer, care atingînd vre-o dată vieaţa 

socială să nu aibă şi să nu exprime acelea-și 

dorinţi. 
Această iubire exagerată, pe care o arată 

poeţii noştri pentru singurătate, pentru traiul cu 

natura neînsufleţită, — luna, stelele, lacurile... şi 

această dorință, atit de des exprimată, de a ră- 

miînea şi a se simţi singur în odae, — toate acestea 

sînt.expresiunea aceluia-şi caracter pe care lam 

numit solitarism. 
Voiţi poate să găsiţi sabiec/zvismal, un alt 

caracter foarte important pomenit de noi? Vă va 

fi foarte uşor, căci toată poezia noastră e cit se 

poate de subiectivă şi de personală. 
Poeţii noştri văd toată natura înconjurătoare 

aproape numai din punctul de vedere al intere- 

selor lor. | 
In marea poemă dramatică a lui Ibsen, Pee 

Gynt, foi veştede alungate de vintul rece al toam- 

nei zboară pe drumuri, cîntînd propriea lor mizerie. 

, Poeţii noştri nu sînt capabili de-atita obiec- 

tivism. 
Pentru dinșii, frunzele veştede sînt iluziile lor 

veştejite. Ploaea rece şi măruntă, lacrimele. lor. 

Cerul plumburiă şi grei, e vieaţa lor grea. ” 
Poeţii de azi ai prefăcut poezia lirică în | 

elegie — în cintarea propriei lor dureri. Nici o 

dată nu sa vorbit poate mai mult despre sine 

însu-şi. 
Poetul contemporan cu grei va putea să zu- 
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grăvească un peisagii frumos, fâră ca în mijlocul 
lui într'un fel sau în altul, să nu-şi puie propria 
sa persoană. Aceasta încă n'ar fi nimic şi ar fi 
natural. Din nenorocire însă, acest subiectivism 

"şi fersonalism se manifestă şi faţă cu natura în- 
sufleţită, faţă cu oamenii, și într'un mod cit se 
poate de caracteristic în exprimarea iubirei. Acest 
sentiment a fost în totdeauna cîntat în ..deosebi, 
atit în poezie cit și în celelalte producţiuni lite- 
rare, atit în epoca noastră cit şi în celelalte dar 
par'că nici-odată această cîntare n'a fost aşă de 

„exagerată ca în literatura tontemporană. 
Dacă poeţii mari din alte ţări şi epoci, pre- 

ferind şi ei acest sentiment de care e legată 
existența omenirei, ai zugrăvit mai de grabă iu- 

„ birea altora, fericirea sai nenorocirea amanţilor, 
poeţii noştri vorbesc aproape exclusiv numai și 
numai de iubirea lor. In Eminescu şi Vlahuţă se 
mai văd poezii unde se vorbeşte şi de dragostea 
altora, dar şi la dinşii disproporţiea e mare, — la 
ceilalţi e enormă. 

Ceea ce arată şi mai mult subiectivismul 
poeţilor, e modul cum îşi descrii dragostele lor. 

"Ei povestesc mai de grabă melancolia şi tristeţea, 
de cit bucuria pe care le-o pricinueşte patima lor. 
Pentru dinşii, iubitele sînt aicea pe pămint, pen- 

„tru a le pricinui mai de grabă tristeţă decit fe- 
ricire, pentru a le ascultă reproşurile că sînt crude, 
uşoare, necredincioase şi alte amabilităţi de felul 
acesta. Atita tot. Că şi dinsele ar fi nişte fiinţe
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care ar putea iubi şi suferi adînc şi deznădăjduit; 

că şi ele ar avea dreptul ca toate aceste senti- 

mente ale lor să fie respectate... nu veţi găsi 

nici un cuvint despre aceasta în poeţii noştri.- 
Nu e oare caracteristic ca -în toată creaţiu- 

nea lui Eminescu, a acestui poet înzestrat cu o 

inimă atit de largă şi de frumoasă, să nu se gă- 

sească o descriere a suferințelor şi a durerilor 

aceleia pe care a iubito? Printr'o întîmplare fe- 

ricită una din iubitele poetului a fost şi ea poet, 

— şi numai astfel am putut afla că femeia iubită 

sufere tot atita, poate şi mai mult de cit iu- 
bitul. | 

După poeţii noştri, ar. trebui să împărţim 

lumea, din punctul de vedere al dragostei, în 

două tabere: de o parte poeţii nenorociţi, repre- 

zebtanţii sexului bărbătesc, şi de cealaltă parte, 

iubitele lor, care nenorocesc pe cei dintii. 
In această privință poetul O. Carp face ex- 

cepţie, nu ne cîntă de loc iubirea lui.. Ori de cite 

ori vorbeşte de suferințele dragostei, le zugră- 

veşte cu predilecție în femee. Carp se deosebeşte 

ast-fel, în avantajul său, de mai toţi poeţii con- 

timporani. Aceasta se explică prin altruizmul săă 

larg, precum şi prin exagerarea unui alt simţimînt 

— sfiiciunea — propriă artistului proletar. Afară 

de aceasta el e dintre literaţii noştri acela care 

are o cultură ştiinţifică mai întinsă şi vederi filo- 

zofice mai mari, — care în tabloul unui părinte ce-şi 

îngroapă copilul vede «zeruzfas», care. printr'o



  

| Artiştii proletari culţi 9 

picătură 'de ploae zăreşte «7r7s/7a> universală şi 
priveşte cu groază în «are fenebrarunt» . 

Se aseamână insă cu ceilalţi in privinţa celor- 
lalte caractere. E aceeaş melancolie şi durere, 
aceeaș tristeţă, nesiguranţă, sfiiciune şi acelaş pe- 
simism filozofic, şi ceea ce e important, acelaş ca- 

racter în stil. Dacă O. Carp, preocupat, prea mult 
de imensele chestii filozofice, uită să ne vorbească 
numai de dragostele sale, ca poet filozof insă — 
deşi mai puţin de cit Eminescu — e tot subiectiv. 

Modul poeţilor noştri de-a zugrăvi iubirea, 
arată, cum nu se poate mai bine, întregul mă- 
nunchiu de caractere inerente artistului proletar. 

Sint doua cauze pentru aceasta. Intăia, aceea 
că dragostea e cel mai puternic sentiment ome- 
nesc; a doua, faptul că mai toţi poeţii ai expri- 
mat'o. E evident că nu putem găsi caractere de 
revoltă socială la toţi poeţii, de oare-ce numai 
puţini dintre dinșii au atins vieaţa socială, — dra- 
gostea însă ati cintat'o toţi. 

Să vedem atunci dacă în zugrăvirea acestui 
simţimînt, vom găsi caracterele de care am vorbit. 

Intreaga creaţie a poeţilor noştri actuali e 
de faţa, pentru a o dovedi. Ei nu impun iubirea 
lor, — vorbim se înţelege de impunerea morală, — 
ei cerşesc iubirea, ei pling şi dacă plingerile lor 
nu sint ascultate pling iară-şi. Ei caută să-şi cîş- 
tige iubitele prin arătarea slăbiciunei, iar nu a 
puterei lor. Desfăşoară un tabloi întreg de su- 
ferințele şi de umilinţele lor, de deprimarea lor
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sufletească, — s'ar părea că cerşesc mila iar nu drâ- 

gostea, uitind că unde începe mila, dragostea 

sexuală e pe ducă. . 

Poetul amorezat va tremura la poarta iubi- 

tei; ca 'un făcător de rele, se va strecura noaptea 

pe la ferestrele ei; va fi torturat de gelozie, vă- 

zînd'o cum joacă cu un altul; o va mustra; îi 

va cere numai o căutătură, un semn de iubire 

numai. Altă dată, ceea-ce e şi mai răi, îi va vorbi 

de liniştea morții, cit ar fi de bine să doarmă 

împreună a cimitir, subt umbra unei sălzii plin- 
gătoare. 

Cite poezii de dragoste nu încep şi nu se 

şfirşesc acuma cu un adagiii atit de trist, ca acela 

al lui Eminescu: «Cînd voiă muri iubito.,...2 

Din, poeziile dragostei nu respiră vieaţa, ea în-: 

să-şi zămislitoare de vieaţă, ci melancolie, durere 

şi dorinţa de a muri. Analizind mai adînc unele 

din aceste manifestări poetice, constatăm de multe 

ori, că amorezatul e amorezat mai mult de pro- 

pria lui melancolie, de cît de femeea iubită. 

De cite ori ai auzit, cititorule, vre-un poet 
de ai noştri vorbind ast-fel iubitei sale: Inbit'o, 

iată braţul mei, poţi să te bizui pe el. E puter-. 

nic; a ştiut să-şi croiască o cărare în lupta şi în 

vălmăşagul vieţii. Oamenii răi dintr'o lume rea ne. 
pun piedici, dar tare de iubirea ta şi de puterea 

mea, voii spulbera toate piedicele ce sar pune 

în calea noastră...» Asemenea accente bărbătești 

nu veţi întîlni mai nici-odată la poeţii noștri. 
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Nu judec aici poezia dragostei din. punctul. de 
vedere moral; analizez numai și constat. Şi nu 
cer iară-şi ca poeţii noştri să. exprime iubirea, alt- 

mintrelea de cum o exprimă; atita vreme cit o 

simt aşt-fel, această - cerere ar fi zadarnică. Nu 
pun nici o teză. 

Poezia lirică, mai ales, e expresiunea înră- 
dăcinatelor şi adincilor sentimente omeneşti, cari 
nu se schimbă după cerere; şi tocmai din această 

"cauză, e foarte important să le studiem în legă- 
tură cu mediul social. 

Numai. atunci, vederile şi. convingerile, vor 
putea modifică, din punctul de vedere al artei, 
conţinutul Şi caracterul poeziei lirice, cind vor 
ajunge să modifice aceste. simţiminte adinci ale 
-artistului. 

In cazul contrar, manifestarea poetică va fi 
falşă, neartistică, şi ca ori-ce minciună, în loc de 
a. folosi, va strica înaltelor vederi şi idealuri. A- 

ceasta de altminterea. am explicat'o în articolul 
meu « Teridenţiouismul şi tezizmul în artă», şi o 
repet numai pentru aceia care îmi reproşează că 
pun teze poeţilor noştri. | 

* * 

* 

Dar caracterele de care am vorbit se arată 
nu numai în fondul operelor poetice, ci şi în stilul 
şi forma lor. 

In adevăr, ceea-ce caracterizează stilul poeţilor
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noştri de azi, e nesiguranța, neegalitatea, confu- 
ziunea, tortura versului şi a formei, confuziunea 
exprimării, toate acestea arătînd perfect rieliniştea 
şi nesiguranța sufletească. Maestrul Eminescu a 
simţit adinc acest adevăr, şi i-a dat o explicare 
adevărată cînd a scris: 

«Dar cînd inima-ț! frămîntă 
Doruri vi! şi patimi multe, 

Unde yet găsi cuvintul, 
Ce exprimă adevărul î» 

Şi acela-și lucru a simţit Vlahuţă, cînd a scris: 

«Cind mi-i inima "ncărcată şi cînd gindurile 'n muncă 
Bat şi rup zăgazul păcii şi din matca lor s'aruncă, 
Toate lacome — 'nsetate de-a Teşi din haos, clare, 
Ferecate 'n cetluita versurilor încleştare,> 

Se ințelege. Această confuziune, tortură şi 
acest "vag al stilului, provin din atitea sentimente 
multiple şi uneori contrarii, din atitea gindiri vagi, 
cari frămintă sufletul artistului de azi. 

Solitar, reflexiv, adincit în propriul săi ez 
el găseşte atitea doruri şi gindiri cari cer «vest- 
mintul vorbirei», în cît în dorinţa de a le incor- 
pora pe toate, poetul torturează versul şi cuvîntul. 
Dar aceste doruri fiind multe şi vagi, e evident 
că rare-ori poetul va putea să le. exprime pe 
toate şi clar. Şi chiar, 

< . dacă după nopți de trudă 
. Migălind, vorbă cu vorbă, c'o 'ndăritnicie crudă, 
AT ajuns să-I legi în stihuri vre-o durere, saii vre- un vis, » 
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stilul va rămînea totuși nesigur, vag, nehotărit, 
am putea zice neliniştit. 

Ce deosebire există, spre pildă, în această 
privinţă, între stilul clar, senin, liniştit şi sigur al 
lui Alexandri, şi între acela chinuit, confuz de 
multe ori, al lui Eminescu. Si aicea, bine înţeles, 
nu e vorba de a compara doi poeţi după talen- 
tul lor. 

Eminescu a arătat un talent mai-'mare, toc- 
mai prin faptul că a găsit o formă pentru toate 
aceste multe sentimente şi gindiri, care frămintă 
pe omul de azi. Simţimintele şi gindirile liniştite, 
clare, găsesc cu uşurinţă o formă corespunzătoare, 
dar a găsi o formă potrivită pentru un fond atit 
de încărcat, trebue mare talent. 

De almintrelea, în cazul din urmă, tocmai 
această nesiguranţă a stilului e une-ori o calitate. 

“Valoarea estetică a unei opere artistice re- 
zidă în parte în “armonia fondului şi formei. Pen- 
tru un fond încărcat, vag, nehotărit, trebue o 
formă şi un stil corespunzător. 

Ştii că în Eminescu sînt versuri sculpturale, 
în care întreaga gindire şi Simţire a poetului sînt 
date. clar şi hotărit. Dar. şi cite din poeziile lui 
trebuesc descifrate. | 

Intr'un profil literar al d-lui P. P. Car , din 
revista literară « Vieaţa»>, găsesc ca semne carac- 
teristice: «Nu-i plac poeziile lui Eminescu; zice 
Că-i fac impresia de ceva stors şi chinuit din 
cale afară.



9% Artiştii. proletari culţi 
  

Nu-i de loc, de mirare. Chinul fondului şi sti- 

lului, precum şi întreaga serie de caractere care 

trebuea să facă din Eminescu poetul iubit al pro- 

letarilor intelectuali, trebuea. tot o-dată să-l facă mai 

puţin. gustat. de; reprezentanţii. caracteristici ai cla- 

selor. stăpînitoare, cum. e d. Carp. E. natural ca 

dumnealui, săii placă. mai. mult poezia clasică, se- 

nină, sănătoasă şi stăpină pe sine, decit. aceea 

dureroasă. a. proletarilor intelectuali. Şi pe de altă 

parte, 'e tot atît de: natural. ca Eminescu. să fi 

plăcut. mai, mult. d-lui Maiorescu, decit celorlalți 

“ junimiști de vază, de oare;ce dumnealui. e.un pro- 

letar intelectual prin origina: d-sale. Dumnealui a 

trebuit. să treacă, dacă nu prin: iadul, cel puţin 

prin purgatoriul proletariatului intelectual, pentru 

a, ajunge. în- raiul claselor stăpinitoare.. 

Se înțelege. că Eminescu nu. stă isolat prin. 

stilulsăt în literatura noastră. Un stil. tot:aşa de 

trudit şi. de. neliniștit va avea. Vlahuţă, unul tot 

aşa de confuz va; avea O. Carp, şi într'un fel sait 

altul, toţi poeţii de. azi: cu talent. mai „mult sai: 

mai. puţin mare.. 
lar acei lipsiţi: de talent, saii înzestrați cu o; 

putere. neîndestulătoare; pentru exprimarea atitor: 

doruri şi gîndiri deosebite şi vage, în. disperare. 

de cauză, vor alerga: la un fel de telepatie poe- 

tică, — la. simbolizm colorist. sati decadent. De-- 

cadenţa modernă aparţine aceluiaş curent. pe care 

am studiat; e degenerescenţa, lui. -
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Ast-fel în stilul literaţilor proletari se oglin- . 
deşte acelaş curent cu toate caracterele sale. 

În stilul lui Alexandri de o parte, şi acela 
al artiştilor proletari de altă parte, cu Eminescu 
în frunte, se oglindesc. nu, numai. personalităţile şi 
temperamentele lor deosebite, ci în acelaş timp, 
două curente literare deosebite, produse de două 
clase diferite, în două epoci şi societăţi deosebite, 

3 
E Se i 

a. pe Mă 

Rezumind, cele spuse în articolul trecut şi cel 
prezent asupra caracterelor curentului literar creiat 
de artiştii proletari, în societatea noastră burgheză, 
vom âvea următoarele: 

| Din punctul de vedere social: -revolta contra 
nedreptăţilor sociale existente; revoltă, dese-ori' 
inconştientă, împotriva dominărei burgheziei, sau. 
mai bine zis împotriva rezultatelor rele produse 
de această stapinire. Simpatie pentru clasele..ne- 
dreptăţite, Această revoltă şi simpatie, foarte rar 
conştiente, vor fi active sau pasive, după tempe. 
ramentele poeţilor. a . 

Din punctul de vedere filozofic, aceste carac-, 
„tere vor fi: generalizarea durerei proprii la dure- 
rea universală ; decepţionizm, pesimizm, care iarăşi 
după temperament, poate să ajungă pînă la Nir- 
vana budistă, | 

| În sfirşit, din punctul de vedere al manifes- 
tărei individuale, personale, a literaţilor (mai ales 
51248. — Studil critice, ?
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a poeţilor), aceste caractere vor fi: melancolie, 

nehotărire, lipsă de voinţă, deprimare sufletească, 

enervare, simţibilitate exagerată, sau senzitivitate, 

care poate merge pină la manifestări patologice 

la decadenți. Solitarism, reflexivitate, subiectivism. 

„Ar fi de prisos să mai adăogăm încă o dată, 

că sint departe de a crede că am sfirşit subiectul, 

şi că prin analiza caracterului artiştilor proletari 

din societatea burgheză contimporană, am dat o 

caracterizare întreagă şi deplină a curentului lite- 

rar actual. | 
E numai o încercare fâcută în această direcţie. 

e 

Aşi putea să mă opresc, dar dorinţa de a fi 

cît se poate de clar, doveditor, şi de a nu părea 

paradoxal mă face să studiez aice. doi artişti, cari 

par'că contrazic cu totul cele dezvoltate în acest 

articol, — aceştia sint Caragiale şi Coşbuc. 

Am văzut cum pentru d. Missir, Caragiale 

e un exemplu hotăritor de scriitor care nu în- 

cape în cadrul curentului ast-fel. cum acest curent 

e caracterizat de mine. Şi în aparenţă d-lui are 

dreptate. Nu-i vorbă, eu sint convins, şi in parte 

voii arăta aici, cum Caragiale e unul din cei : 

mai caracteristici reprezentanţi ai artiștilor pro- 

letari intelectuali, în bine şi în rău; însă a do-- 

vedi acest lucru e mult mai greă de cît cum a 

fost cu poeţii lirici cum e Eminescu, Vlahuţă, O.
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Carp; şi iată pentru ce. Un poet liric exprimă 
direct sentimentele şi vederile lui proprii, de aceea 
e foarte uşor să studiem caracterele ce se oglin- 
desc în creaţiunea lui, — pentru aceasta de multe 
ori trebue numai să constatăm ce zice însuşi poe- 

tul. Alt ceva însă e cu alte genuri literare, cum 
e acela al romanului, al comediei saii al dramei 
de .moravuri. 

In acest caz, scriitorul zugrăvește moravurile 

societiăței înconjurătoare, iar sentimentele, vederile, 
credinţele, predilecţiunile artistului rămîn ascunse 
sub perdeaua une-ori nestrăbătută a personagiilor 
şi a situaţiilor descrise. Evident, că în acest caz 
a descoperi persoana artistului, şi mai ales carac- 
terele unui curent literar, e grei; trebue muncă, 
pătrundere literară, şi fineţă analitică psihică. Co- 
mediile Imi Caragiale sint o asemenea creaţiune. 
“Totuşi şi în aceste comedii am arătat un caracter | 
social important comun curentului întreg: revolta 
contra societăţei burgheze, ori, mai bine zis, contra 
rezultatelor produse de această societate. 

Zic revoltă, fiind-că e evident că a blestema 
o societate, a te plinge de urmările ei, ori a 
biciui cu risul satiric e tot revoltă, numai altmin- 

- trelea exprimată. 
Şi Caragiale a ris şi a biciuit, nu nepotri- 

virile în general, ci nepotrivirile pe cari le-a găsit 
în societatea burgheză dominantă şi acelea -pro- 
duse de această societate. 
Revolta lui deci, alt-fel exprimată, e absolut
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asemănătoare cu aceea a lui Eminescu. Dacă 

Caragiale ar fi scris numai comediile, ar trebui 

să ne oprim aici. Dar Caragiale a scris mai mult, 

a scris o dramă şi două nuvele şi aceste trei opere 

sînt cit se poate de personale, conţin elementul 

liric în cel mai mare.grad şi de aceea mai toate 

caracterele curentului se regăsesc clar şi precis 

“în aceste frumoase creaţiuni ale lui Caragiale. 

“Să începem cu caracterele sociale. 

In Aâăzasta, societatea burgheză cu autori- 

tăţile ei nu apare .întrupată pe scenă în anumite 

personaje; apare numai ca un ecoii depărtat şi 

acest ecoii sună a răutate şi sălbăticie. Sint doar 

ele cari ai întunecat minţile bietului sătean Ion 

şi pe nedrept şi de geaba.. <—- 
Acest antagonism al satului şi al oraşului 

şi simpatia pentru cel dintii, apar mult mai lim- 

pede în frumoasa nuvelă Păcaz. N'aveţi de cit 

“să vă aduceţi. aminte şi să puneţi faţă în faţă pe 

reprezentanţii burghezimei orăşeneşti şi pe. acei 

ai ţăranilor, aşă cum ei apar. în. această nuvelă. 

In oraş: poliţaiul fură parale din buzunar, procu- 

rorul ia mită, prefectul e acelaş procuror avansat, 

«senatorul> îşi face o petrecere din deboşarea 

unui copil mic, cu toţii petrec la cafe-chantant. 

Aceştia sînt reprezentanţii civilizaţiei burgheze. În 

sat: popa Niţă, fiul său învăţător, Cuţiteii, sint 

oameni foarte de treabă “şi cu ce simpatie sînt 

zugrăviți de autorul nostru! 
Aduceţi-vă' aminte de scena ce se petrece la
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tirgul anual în oraşul de reşedinţă a judeţului. 
Innaintea cafenelei e strînsă lumea, în cap cu po- 
liţaiul, «d. Senator», autorităţile judiciare şi ad- 
ministrative. În mijlocul lor un copil mic şi sdren- 
ţuros joacă, se strimbă, se îmbată, spune cuvinte 
necuviincioase, iar lumea ride şi petrece, şi «d. 
Senator» îi dă ţigară, rachiu, îl îmbată, ca să se 
strimbe şi să sară mai mult. Ce mizerabila şi 
revoltătoare scenă. În mijlocul lor. apare popa. 
Niţă. | | | 

«Popa Niţă cu pumnii încleştaţi se suie pe 
„trotuar şi apostrofează cu accentul celei mai mari 
indignări pe cei te rideau: «E păcat, domnilor, 
gindiți-vă| Creştini! Frumos!... Mare păcat!» 
Cuvintele popei sint primite cu apostrofări şi hui- 
duieli. Cit de mare apare aicea bietul proletar, 
fiul de ţăran, popa Niţă, faţă cu triumfătorii quasi- 
civilizaţi ai oraşelor. In literatura noastră vom găsi 
descrieri ale vieţei ţărăneşti mai exacte, cum sînt 
acele ale «oamnei Sofiea Nădejde; dar nu vom 
găsi pagini mai. artistice şi mai emoţionante de 
cit acelea din «Năpasta» şi «Păcat». Această re- 
voltă conştientă sai inconştientă contra stărei bur- 
gheze, a civilizaţiei burgheze, şi această simpatie 
pentru clasa obijduită sâtească (după cum am văzut 
două caractere sociale tipice ale. curentului în 
chestie) sînt ele oare întîmplătoare? Curioasă în- 
timplare care apare mai în fie-care creaţie literără 
cu puterea unui caracter constant! Însu-şi' faptul 
“că, — în creaţiunile lui mai adînc personale cum
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sînt Mâpasta, Făchia de Paşte, Păcatul, — Caragiale 
ia oameni din clasele apăsate, e caracteristic. 

Şi aici mă aştept ca şi cetitorii mei cart 
m'aă urmat pină acuma să exclame: «Nu, asta 
nu se poate. Dar ce are a face locul de unde ia 
artistul personagiile pe cari le descrie? Caragiale 
ar fi putut tot aşă de bine să ia pentru a zu- 
grăvi frica pe un burghez bogat în locul lui Leiba 
Zibal şi ar putea să ia un aristocrat pentru a 
zugrăvi simţimintele remuşcărei de conştiinţă în 
locul ţăranului Dragomir; doar n'or fi aceste sim- 
ţiminte apanagiile claselor apăsate.» 

Se înţelege că nu. In toate clasele sînt oameni 
cari simt. puternic, frica sau remuşcarea, Şi totuşi 
această  obiecţie, care ni s'a fâcut de atitea ori, 
ie neintemeiată. 

Curios lucru, cîte rele a adus estetica me- 
tafizică. în priceperea unei opere de artă. 

“Explicaţi unui auditor ceva mai cult că ori-ce 
act al vieţei noastre psihice e determinat de me- 
diul ancestral şi social şi tot auditorul nu va avea 
nimic de zis, — nici copiii nu mai cred în libera 
voinţă ... — Spuneţi însă aceluiaş. auditor, că şi 
subiectul operei unui artist e determinat de anu- 
mite. cauze şi că e caracteristic pentru el; îndată 

proteste se vor ridica: «Dar ce are a face, artis- 
tul ar putea să ia personagii şi din altă clasă, etc.> 
Ar putea! dar'de ce n'a luat, de ce na luat 
Caragiale, pentru zugrăvirea fricei, în locul lui 
Leiba Zibal un arendaş bogat? 
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În parte, cel puţin, iată pentru ce: 
Caragiale de mic copil a crescut între săraci. 

Copil de şcoală, cind simţurile sînt mai fragede 
şi mai primitoare, el se juca pe străzile Ploeştilor 
în arşice şi ţurcă cu copiii desculți ai mahalalelor. 

Aproape încă copil, atunci. cind caracterul şi 
temperamentul omului începe să ia consistenţă, 
Caragiale trebuia deja să se hrănească din munca 
lui; se face suflor la teatru, traducător de piese, 
pe urmă corector la gazetă, colaborator.gazetar, 
şi în această situaţie tipică-proletară petrece cei 
mai buni ani ai vieţei lui. Şi în acești ani, Cara- 
giale a gustat întreaga amărăciune a acestei vieţi. 
A suferit şi de frig şi de foame, a trăit zilele şi 
nopţile prin cafenele, pentru că acasă nu era foc 
şi lumină, a aşteptat ceasuri întregi pe un.prieten, 
doar îl va cinsti cu un capuţiner, a ajuns să nu 
mănînce zile întregi, şi să doarmă nopţi pe băn- 
cile: Cişmegiului, pentru că n'avea unde să-şi culce 

capul. Şi a trăit vieaţa aceasta întrun oraş plin 
de lux şi desfrinare şi... a devenit un artist pro- 
letar intelectual tipic. Cînd în anii bărbăţiei soarta 
s'a schimbat, cind a ajuns între cei mari, -pină la 
prietenia cu "Carmen Sylva, f/zu/ era luat, o per- 

. sonalitate puternică artistică precum e a lui Ca- 
ragiale nu se schimbă uşor şi din Palat el n'a 
ieșit ca Alexandri ambasador la Paris, ci berar 
în strada Gabroveni. 

Şi cînd. acest artist proletar a vrut să întru- 
peze adincile şi tremurătoarele sentimente de frică,
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remuşcarea de conştiinţă, groaza de păcat, dure- 
rea, îndurarea, mila, şi s'a adresat propriului său 
temperament şi psihic artistic, atunci din haosul 
inconştientului, acolo unde sînt concentrate toate 
impresiunile, - sensaţiunile, elementele gindirei şi 
simţirei dobindite în dealungul vieţei întregi ai 
inceput să se închiege şi să. apară în cercul. lu- 

- minos al conştiinţei — prin legile afinităţei şi atrac- 
ţiunei psihice — figurile dureroase a săteanului 
Ion nebunul, a lui Dragomir, popa Niţă şi a pri- 
gonitului Leiba Zibal. A apărut această galerie 
dureroasă a unor proletari nenorociţi, pentru a 
întrupa sentimentele adinci ale unui artist proletar 
intelectual. 
„Nu este deci o întîmplare această alegere a 

tipurilor pe cari ni le-a zugrăvit Caragiale. O în- 
tîmplare? Caragiale îmi spunea de multe ori: «Pină 
ce et n'am zzamele adevărat al personagiului pe 
care: trebue să-l descriă, poţi să mă tai, dar nu 
pot să scrii.» Deci nici zzapc/e nu e indiferent 
la unii artişti, Şi numele - prin asociaţia de idei și 
sentimente ce provoacă, în sufletul artistului, 
necesar. Ce să mai zicem dar de clasa din care 
face parte personagiul, care în consecinţă trebue 
să aibă o anumită infăţoşare proprie, externă ca , 
şi internă. : 

Se înţelege, Caragiale e prea inteligent şi 
talentat ca să nu poată face o lucrare de, valoare 
artistică cu personagii din altă clasă. Zic numai, 
că într'o creaţie cnznamente personală şi adinc
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lirică, cum sînt acele despre care vorbim aice, 
Caragiale, Zăsat în largul propriului săi talent, 
cum zice d. Missir, va întrupă adincile lui sinţi- 
minte în personagiile din clasele apăsate, pentru 
că e mai multă afinitate psihică între el, artistul 
proletar, şi ele. 

Am văzut deci în creaţiunea lui Caragiale 
aceleaşi caractere sociale şi din aceleași cauze, 

- Să vedem acuma caractesele-pe .care le-am 
numit individuale. Acestea sînt şi mai bătătoare 
la ochi. Mai întiii-ele se arată în modul de a zu- 
grăvi tipurile, 

Sint, între altele, două chipuri de a zugrăvi 
personagiile într'o dramă, roman, nuvelă. Primul e 
obiectiv, impersonal 1), al doilea subiectiv, personal. 

După primul mod, autorul caută să ne zu- 
grăvească caracterele şi Situaţiile din lumea încon- 

” jurătoare, să ne analizeze sentimentele şi patimile 
oamenilor din mediul în care trăeşte artistul. După 
al doilea mod, artistul ne zugrăveşte propriile sen- 

_timente şi patimi; oamenii înconjurători, situaţiile 
din afară, sînt numai prilejuri pentru a turna în 
ele propriile sentimente, emoţii Şi” patimi. 

Caragiale, în Năpasta şi în nuvelele Fă/za 
de Paşte şi Păcat, e în gradul cel mai mare 'su- 
biegtiv, personal. În “Făclia de Paşte» nu € zu- 
grăvit un tip de evrei, Leiba Zibel, ci puternica 

1) Se înţelege că la not impersonal nu e luat în sensul estetice! 
- metafizice, platonice; pentru noi împersonal e numal un grad mal mic 

al fersonalului,
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emoţiune a autorului e în mod maestru întrupată 

în bietul jidan. Şi acelaşi lucru în «Năpasta»: tot 

simţimintele şi emoţiile puternice ale autorului sint 

întrupate în ţăranii Dragomir şi lon.-Fraza d-lui 

Missir, că patimele: şi durerile din «Năpasta» şi 

«Făclia: de Paşte» răsună dureros în sufletul lui 

Caragiale, ar trebui poate de spus invers: patimele 

şi durerile lui Caragiale r&sună în «Năpasta» şi 

«Făclia de Paşte». Intreaga campanie critică, care 

Sa început contra lui Caragiale după apariţia «N&- 

pastei», se datoreşte acestei confuzii. 

Criticii aă luat o operă psihologică fersona/ă, 

drept o operă. de' zugrâvire a moravurilor zpfer- 

sonale, şi. ai criticato ca atare !). . 

Insă această zugrăvire a propriilor patimi, 

această preocupare de propriile sentimente şi emoţii, 

acest subiectivism, personalism, reflexivism, e, după 

cum am văzut, unul din caracterele cele mai im-. 

portante ale curentului produs de artiştii proletari. 

Observaţi apoi felul lui Caragiale de a zu- 

grăvi caracterele şi situaţiile, şi comparaţi-l cu 

felul descripţiei maestrilor mari . ca Balzac, ori 

Tolstoi. | 

Uitaţi-vă cu ce linişte, răbdare, siguranţă, 

hotărire, sînt zugrăvite cele mai mici detalii la 

aceştia din urmă. Intr'un loc mai multe pagini 

  

1) Făcînd această deosebire de zugrăvirea subiectivă și obfectivă 

la artiști, pentru a evită o nelnţelegere, trebue să spunem că aceste 

deosebiri nu sint absolute, nu există nici un mod de a zugrăvi absolut 

obiectiv-impersonal, or! subiectiv-personal ; e o chestie de grad, 

.
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pentru, a descrie mobile, sute de pagini pentru 
convorbiri neînsemnate. La Tolstoi, în 3o de pa- 

„gini e descris un cosit de iarbă: De multe ori 
atitea detalii şi situaţii neinsemnate vă par cu. totul 
de prisos şi mai mult instinctiv simţiţi necesitatea 
lor. Şi numai după ce sfirşiţi romanul, după ce 
închideţi cartea, simţiţi imensa mulţumire; numai 
atunci simţiţi că nimic n'a fost de prisos, toate 
detaliile neinsemnate lucrau la. acelaşi, scop su- 
prem — creiarea vieţei. e 

Şi cind vă gindiţi la acele sute de persoane 
pe cari le-a minuit artistul, şi cu care aţi făcut 
cunoștință, cind vă gindiţi la atitea situaţii felurite, 
la atitea mii de lucruri, fie-care cu forma şi re- 
lieful lui, cind vă gindiţi la atita vieaţă imensă 
pe care artistul a trezit'o înnaintea voastră; atunci 
vă pătrundeţi, înaintea marelui artist creator, de 
acea evlavie pe care trebue s'o aibă drept cre- 
-dinciosul înnaintea zeului săi, înnaintea creatorului 
lemei. Vorbesc, bine înţeles, de oameni cu cul- 
tură şi pricepere literară, nu de acei cari într'urs 
roman al lui Balzac sai Tolstoi sar paginele tipă- 
rite mai des şi caută acele tipărite mai rar, unde 
e dialog şi intrigă. 

Artistul proletar cu greii va aborda acest 
fel de zugrăvire a vieței, Pentru aceasta îi lipseşte 
răbdarea, puterea, sănătatea, seninătatea, egali- 

op - 

tatei tălentului; el are tocmai contrarul acestor 
calităţi. . i 
Un ast-fel de artist e Caragiale. O, la el nu
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veţi găsi detalii ce ar părea de prisos; nu. Acolo 
fie-care pagină tremură de emoție, pentru că ea 
e rezultatul unei emoţii şi trebue să ne emoţioneze. 

Scopul artistului modern nu e doar să creieze 
vieaţa, ci să enerveze şi să emoţioneze, după cum 

el singur e enervat şi emoţionat. Neliniştea sufle- 
tească, neegalitatea, impacienţa, nesiguranța, 
oglindesc în modul de a zugrăvi al lui Caragiale 
ca şi în stilul şi in forma lui, Comparaţi, vă rog, 
stilul liniştit, hotărit şi puternic al clasicilor cu 
stilul enervat, sbuciumat, al lui Caragiale din 
«Păcat». Fie-care frază, fie:care cuvint e scris 
pentru a enervă şi a nelinişti, şi de aceea stilul 
ajunge aproape telegrafic. lată spre pildă în- 
c&putul nuvelei: «Un băetan voinic — barba de 
abia-i mijeşte, şi sub căciula. de oaie părul creţ şi 
des... şi nişte ochi blinzi — şi mintos tinăr.> Ori 
iată povestirea vieţei unei femei: «Ea însă avea mai 
multe de spus, şi povestea ei era destul de tristă. 
Cinci ani de „vieaţă, cu un om istovit, apoi nebun 
şi paralitic; în urmă văduvă cu un copil boinav 
şi capii — o fetiţă care roade şi mănincă lucru- 
rile din casă şi care trebue păzită foarte de aproape 
să nu dea foc. Interese mari....0 avere colosală... 
consilii de familie... soacra şi cumnaţii — nişte 
creaturi aspre şi brutale, cari fac imprejuru-i o 
poliţie dezgustătoare,> În acest stil e scrisă toată 
nuvela. Zicem nuvela, pentru că aşa-i zice. autorul 
şi pentru că nici noi nui găsim alt nume, 

In adevăr însă, în această nuveletă, vr'o 40
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de pagini obicinuite,- Caragiale a găsit cu putinţă 
să concentreze două romane complecte, cu înce- 
puturile şi sfirşiturile lor. Dacă s'ar porunci un 
stil care să oglindească clar şi precis tot mănun- 
chiul de caractere despre care am vorbit, de sigur 
nu S'ar putea găsi altul mai caracterisic de cit 
acela din frumoasa nuvelă a lui Caragiale «Pâăcaz». 

Şi chiar în personagiile din dramă şi nuvele 
se oglindesc aceleaşi caractere, tipice curentului 
intreg. In lon, Dragomir, Zibal, popa “Niţă, re- 
găsim aceeaşi deprimare sufletească, nesiguranță, 
neegalitate; şi o mare. parte din caracterele cu. 
rentului în chestie. Se va. zice. de sigur: «Dar ce 
are a face una cu alta? Caracterele personagiilor 
într'o lucrare sînt hotărite de situaţii anumite, de 
logica desfăşurărei acţiunei.> Aşa e, de cît am 
arătat deja că drama şi nuvelele lui Caragiale nu 
sint zugrăviri de moravuri ci-s întruparea şi des- 
făşurarea 'unei pasiuni. 

Ce e dreptul, de caracterul lui Leiba Zibal 
se poate zice că în adevăr e zzecesar să fie aşa 

„cum e. Simţimintul de frica ucigătoare la un biet 
ovreiui, trebue, se înțelege, să fie întovărăşit de 
intreaga escortă de caractere şi simţiminte cum 

„ sînt: nesiguranța, deprimarea sufletească, neega- 
litatea caracterului, etc. Dar „de unde aceeaşi 
necesitate logică pentru popa Niţă, care are pu- 
tere să. Şi “uciză propriii copii şi” pentru ţăranul 

Dragomir, care îşi ucide rivalul? Şi cu toate acestea 
în toţi se oglindesc aceleaşi caractere; şi. dacă
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veţi analiză mai profund caracterul ţăranului Dra- 
gomir, veţi vedea câ e frate 'bun cu Zibal, Ion 

Nebunul şi popa Niţă. Zece ani de-a rindul, ţă- 
ranul Dragomir, ca un copil slab şi blind, depri- 
mat sufletește, e dominat de o muiere, de Anca. 
Şi prin: aceasta nu vreai să zic de loc că nu 
pot să existe 'ast-fel de ţărani. Creaţia lui Cara- 
giale e cea mai bună dovadă de contrarii. Zic 
numai că n'a fost absolut necesar ca Dragomir 
să fie aşa cum e. 

Şi cind Caragiale a avut nevoie de un per- 
sonagiă cu caractere deosebite, aproape contrarii 
lui Dragomir, lon, etc. atunci — lucru caracte- 
risti — Ta luat dintre femei. În creaţiunile lui 
“Caragiale, despre cari vorbim, sînt două perso- 
nagii cari au un caracter sigur, hotărit; acestea 
sînt: Anca din «Năpasta» şi ]leana din «Păcat». 
Aceste caractere însă nu sînt emoţionante, nu sint 
scoase din profunzimele inimei, ci caractere inte- 
lectuale, scoase din cap. Şi lucru şi. mai carac- 
teristic, din două figuri de” femei, aceea care mai 
mult se deosibeşte prin hotărirea, egalitatea, pu- 
terea, siguranţa caracterului săi — “Anca —e şi 
un tip mai intelectual de cit Ileana. Anca e un 
tip gîndit, _meşteşugit, făcut; nu e o bucată ruptă 
din inimă ca Ion, Zibal, Dragomir. Ea e scoasă 
din cap şi numai de aceea a scăpat de necesi- 
tatea de a purta semnele caracterului artistului 
proletar şi caracterele curentului produs de aceşti 
artişti, | 
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Aşă dar, creaţiunea eminamente personală a 
lui Caragiale, poartă clar şi precis caracterele 
curentului literar de. care am vorbit, şi deci să 
nu se mire d. Missir că lam pus pe Caragiale 
alături cu Eminescu, ca fruntaşii curentului în 
chestie. Aşa se şi cuvine, de oare-ce Caragiale 
egalează pe. Eminescu nu numai prin puterea ta- 
lentului său, dar şi: prin caracterele creaţiunei lui. 

te Ea 

Dacă creaţia lui Caragiale, mai ales după 
caracterele ei personale, e tipică pentru artistul 
proletar cult, creaţia lui Coşbuc e tipică prin 
caracterele ei contrarii. 

Dacă veţi căuta în creaţia lui Coşbuc melan- 
colie, tristeţă, veţi găsi veselie, seninătate; în loc 
de neliniște şi descurajară; veţi găsi hotărire şi 
putere, în loc de enervare bolnăvicioasă, sănă- 
tate, în loc de subiectivism, 'cel mai larg obiec- 
tivism şi aşă mai departe. 
Dacă sar fi creiat inadins o operă cu carac- 
tere deosebite de ale curentului ce am studiat, 
nu S'ar fi putut fâce una mai tipică. 
E acolo atita veselie, seninătate, dorinţă de 
a trăi, de a petrece, e atita cint şi Joc, în cît în 

«Nunta Zamfirei», soarele însuşi, creatorul vieţei, 
ia parte la veselia oamenilor. 

<ă fost atita chiu şi cînt. 

Cum nu s'a pomenit cuvint 
Şi soarele mirat stă'n loc 
Că l'a ajuns şi-acest noroc 
S4 vadă el atita joc 

Pacest pămînt.»
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"Ca poet Coşbuc asemenea cîntă dragostea 
şi chiar cu predilecție - “dragostea, dar ce deose- 
bire între el şi. poeţii noştri! 

Mai întiii el. e așă de puţin subiectivist, în 
cit, aşa în treacăt într'o singură poezie, vorbeşte 

de iubita lui, în colo el. zugrăvește iubirea — 
tristă, mai des veselă şi sănătoasă, — a_altora. 
Şi aceasta nu din cauza sfiiciunei — poetul numai 
sfios nu e; la el e inima care debordează de 
vieaţă şi sănătate, de dorinţa de a iubi, şi de 
aceea zugrăveşte cu atîta bucurie iubirea fetelor. 
Şi cum !am zis, această 'iubire e în mare parte 
atit de veselă şi sănătoasă. Sint atîtea sărutări 
date şi primite, întovărăşite de ris şi de glume. 
Coșbuc a zugrăvit asemenea şi iubirea Dărbă- 
tească, :dar cit de neasemănătoare e iubirea cîn- 
tată de el cu acea pe care o găsim „la poeţii 
noștri, 

Indrăgostiţii lui Coşbuc, cînd întîlnesc piedici 
în drumul iubirei lor, nu se tînguesc, nu exprimă 
dorinţa de a dormi la cimitir sub salcia plingă- 
toare, ci sînt hotăriţi de luptă; lon din «Numai 
una», întilnind «lumea» în calea iubirei lui zice: 

« Si-mi cinte lumea cîte-o vrea, 

Mi-e dragă una și-l a mea. 
De cit să mă desbăr de ea, 
Mat binc-aprind tot satul.> 

«Recrutul>, plecînd din sat şi lăsind în grija 
lui frate-săă pe iubita lui, îl ameninţă: 

«Că fac moarte 
“pentru ea.>
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Energie sălbatică exprimă aceste versuri,.nu 
neputinţa şi plingerea poeţilor noştri. a 

Am zis că într'o singură poezie Coşbuc ne 
vorbeşte de iubirea lui şi cît de caracteristică e 
şi această iubire şi iubita poetului! Iato: 

«Pieptul plin cu mina-l ţine, |. 
Surias îl ţine, 

CA-I piept 1înăr şi mereii 
Ar săla, şi'n salt e grei, 

Stă pe loc şi-t pare bine. .- .., 
Bate'n palme: “ie ştii e! 
Nu mat vii! De viii la tine, 
Mă săruţi şi nu ma! vrei !>   1 

| Cită lumină şi sănătate e în această frumoasă 
|.» poezie! Şi ce deosebire între iubita poetului aşa 
“de veselă, şireată şi sănătoasă, cu pieptul atit de 

plin şi grei şi între iubitele. clorotice şi palide 
_ ale poeţilor noştri. | a 
î Şi cînd, după vaetele şi plinsetele poeţilor 

noștri, citeşti şi sorbi admirabilele poezii ale .lui - 
„Coșbuc, îţi pare că ai ieșit dintr'un spital la aer 
curat şi îl respiri cu poftă şi din toată inima. Şi. 
dacă, cetitorule, eşti sigur.:că trebue iar să te 
întorci în acest spitâl, pentru că acolo zace o. 
parte din propriul tăi ez, tot trebue să fii recu- 

„„născător talentatului nostru poet pentiu acele clipe 
„ „de seninătate şi de sănătate ce: te fac să sorbi 
| din creaţiunea lui poetică. 

O întrebare se impune de sigur. Cum s'a 
"întîmplat ca opera lui Coșbuc — un proletar cult 

şi el — să fie după caracterul ei absolut nease- 
5172178,— Studii Critice. o „8    
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mănătoare cu a celorlalți poeţi? Şi nu e-oare 
tocmai Coşbuc care restoarnă. întregul eşalodagiti 
din acest articol? De sigur că nu. 

Mai întiiă noi am zis. deja câ admitem ex- 
cepţii; dar Coşbuc nu e nici o excepţie, e o do- 
vadă indirectă, puternică, pentru dreptatea noastră. 

Coşbuc wa s'a născut în țara rominească, ci 
în Transilvania şi, prin o întimplare fericită, într'un 
colţ bine-cuvîntat al “Transilvaniei. 

Coşbuc e fii de popă dintrun sat de pe 
lingă Năsâud. Năsăudul, un sat de vr'o 3,000 
locuitori, şi cu satele de "'mprejur, formează -un 
ţinut nu numai cu o natură foarte bogată, dar 
şi cu locuitori bogaţi. Prefăcut de Maria Tereza 
într'un ţinut militar. de grăniceri, locuitorii, pentru. 
serviciile lor militare, aă primit o mulțime de pri 
vilegii economice. 

“Mulţămită acestor condițiuni « excepţionale, ţinu- 
tul Năsăudului a devenit foarte înflorit. 

“Ca să vă puteţi face o idee mai limpede 
despre Năsăud, cetiţi un articol în această pri- 
vinţă în -« Vatra» Nr. 3, acolo veţi vedea cum în 
Năsăud, cu propriile mijloace ale locuitorilor, a 
fost zidit un liceu, care costă două sute de mii 
de franci, cu 'o bibliotecă bogată, cu un obser- 
vator meteorologic. Locuitorii din Năsăud trimet. 
pe socoteala lor mai mulţi bursieri la universitate. 
De aici puteţi să vă faceţi o idee despre starea 
locuitorilor. Aici sa născut şi a crescut Coşbuc. 
Copil, el a crescut cu copiii de ţărani; flăcăi, el 

E
I
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a petrecut şi a jucat la horă cu flăcăi şi fete. El 
n'a venit la sat în vilegiatură ca să guste vieaţa 
cimpenească, — el singur e copil al satului, el. 
singur a trăit vieaţa satului, cu toate bucuriile şi 
întristările, ei. 

Coşbue e deci un poet al ţărănimei în toată 
puterea cuvintului şi, ceea ce trebue de luat: în 
seamă cu tot dinadinsul, a/ fărănzmei bine îufolite. 
„Acele caractere cari se oglindeșc în creaţia lui 
"Coşbuc sînt ale clasei ţărăneşti, cind ea trăeşte 
bine. Acea putere, siguranţă, linişte, egalitate de 
caracter, sănătate, hotărire, este a grănicerilor 

năsăudeni, este a ţirănimei, acumulata î în ea dintr'a- 
tita muncă cimpeneascâ, dintr'atitea ploi calde 
-de primăvară şi, reci de toamnă, dintr'atita vint 
Herbinte de vară şi îngheţ de iarnă, dintr'atitea 
intinse lanuri galbene de griu, dintr'atita soare. 

* Şi veselia ce respiră creaţiunea lui Coşbuc nu e 
-obicinuită; ci e a-ţăranului romin, cînd la zile: 
„mari, dind la o parte. toate grijile şi nevoile, el 
işi cheltueşte în chiot, cint şi joc, puterea acu- 
mulată. 

lată deci adevărata. explicaţie a faptului, că 
creaţiunea lui Coşbuc oglindeşte caractere con- 

„trarii de ale curentului produs de proletarii inte- 
lectuali. 

Se va zice însă: «Dar Coşbuc e un om cult, 
a învăţat la universitate şi deci a devenit un pro- 
letar intelectual ca ori-ce fiu -de țăran, care ca- 
pâtă o instrucţie mai largă». Aşa e;. de cit Coş-



116 Artiştii proletari culți 
  

buc, cind .a intrat. la universitatea din Cluj, era: 

deja un. poet. format. - Incă copil, dar un copil: 
admirabil înzestrat, el scrie unele -din frumoasele: 
sale. poezii, — la 17 ani el a scris «Nunta Zam-: 
firei> şi «Recrutul», 

Mai sint două cauze. importante, cari at 
împiedicat pe Coşbuc să devie în Zransz/vanta: 
un artist proletar intelectual. Mai întiiă vieața de: 
la. Cluj nu se deosibeşte mult de vieaţa de la Na- 
săud. A doua cauză mai importantă e următoarea :. 
In “Transilvania atmosfera : morală a claselor culte, 
ori a: unei părţi din aceste clase e alta de cit la. 
noi — acolo ea e hotărită, în parte cel puţin,. 
prin lupta naţională între clasa cultă romină şi. 

cea maghiară. In “Transilvania există un naţiona- 
lism nu de paradă şi de banchete. Acolo ceas cu. 
ceas, zi cu zi, urmează această luptă aprinzind: 
urile, «desvoltind devotamentele, hotârind simpa:- 

tiile saă antipatiile sociale. Acolo, sînt oameni: 
cari ies, din puşcărie, pentru a întra iarăşi în ea. 
Aicea nu e locul de a analiza sensul şi însem-- 

„nătatea acestei lupte; dar că ea există şi hotă.-. 
răşte în parte atmosfera morală a unei părţi din. 
păturile culte, cine ar puteă s'o nege? Eminescu. 
cu pătrunderea lui obicinuită, a înţeles perfect. 
acest adevăr şi a dat şi o explicaţie adevărată a: 
cauzelor într'o scrisoare adresată d-lui Negruzzi. 

Prin -această luptă naţională, Transilvaniă se 
aseamănă cu Rominia liberă înnainte de '1848,. 
cînd pătura cultă avea de susţinut o. luptă naţio--
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wmală. De aceea şi literatura Transilvaniei, după 
«caracterele ei, se aseamănă cu acea a ideologilor 
noştri, a burghezimei înnainte de.1848, se asea- 
mână cu poezia lui Alexandri, şi nu cu a prole- 
narilor intelectuali. Zic după caractere, pentru că 
pe ele le avem în vedere — nu puterea talen- 
tului. 

In această din urmă privinţă, Transilvania a 
dat un singur poet de un real talent;— acesta” 
“e Coşbuc — nui vorba prin aceasta ea 'şi-a plă- 
uit onorabil „datoria ei către neamul rominesc. 

Coşbuc e un poet eminamente original. Ori- 
ginal nu “numai ca o puternică personalitate arti- 
stică, original nu numai prin nobleţa formei, dar: 
şi prin faptul că' resfringe în creaţia lui un alt 
«mediă, o altă clasă — un alt cer şi stele, — cari-s 
ahele după ochii cari se uită la ele. 

Dar Coşbuc n'a rămas în Transilvania. Tinăr, 
incă foarte tinăr, a venit Coşbuc în ţară la noi, 
Lipsit de experienţă, bun, blind, modest şi dez- 
interesat ca un adevărat artist din alte timpuri, 

“el a fost apucat de ruagele 'vieţei Bucureştene. Ce 
trebuia să sufere țăranul năsăudean la Bucureşti, 
„puteţi să vă. inchipuiţi. Aţi văzut oare vr'o. dată 
un ţăran, care nu cunoaşte Bucureştiul intrind cu 

| “un car cu lemne în “Calea Victoriei? Tabloul e 
-edifiant. :Negustorii din prăvălii înjură, publicul
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trecător înjură, birjarii înfuriaţi trecind pe lingă. 
'car trag cu biciul, sergenţii cară la pumni — iar 
țăranul” zăpăcit, pierdut, nu ştie nici ce să facă, 

nici unde să cirmească. 
„Cam aceasta era .poziţiunea bietului poet: 

ţăran în mijlocul Bucureştiului. Aicea a început. 
Coşbuc să trăiască vieaţa tipică de proletar inte- 
lectual cu toate anormalităţile, neajunsurile și 

* amărăciunile ei. 
Şi vedeţi minunăţie, în creaţiunea lui Coşbuc 

încep să răsune alte note, încep să. se. oglindească 
alte caractere. Zăpăcit de această vieaţă nouă, 
poetul par'că pierde spontaneitatea talentului săi, 
împrumută subiecte şi chiar strofe de la alţi poeți. 

" Iar în creaţiunile lui eminamente personale incepe 
să se simţă îndoială, durere şi alte caractere ne- 
obicinuite “lui. Ast-fel în admirabila lui poemă 
«moartea lui Fulger», scrisă în Cluj dar refăcută. 
în Bucureşti, se simte deja spiritul eminescean, 
În «Invierea: vom vedea arătîndu-se aceleaşi carac- 
tere, dar mai ales în «Mama», una din cele mai 
puternice din cîte a scris Coşbuc. 

Neliniştea sufletească, durerea, melancolia şi. 
chiar subiectivismul cari se simt în această poezie, 
ar putea s'o arate ca una din curentul ce domnește. 
la noi. Un Eminescu ar fi putut să subscrie această. 
poezie, nu numai că stă în toată puterea cuvin- 
tului la înălțimea talentului săi, dar pentru că 
ea poartă în mare parte aceleaşi caractere. Vor-
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bim ' bine înţeles “aici 'de fond nu. de forma -ar-: 
tistică. ! = 

Se înţelege, noi nu vrem să zicem de loc că 

prima personalitate artistică a dispărut şi a fost 
înlocuită cu: o-altă personalitate poetică, aceasta 
ar fi absurd. Un artist de talia lui. Coşbuc nu se 
schimbă aşa uşor. Noi zicem numai că asupra 
intiei personalităţi artistice sai altoit caractere 
străine ei, şi cari se simt pentru.-ori-cine ştie nu 
numai să guste o operă artistică dar s'o și pă 
trundă.!) 

Că personalitatea întiia şi cea mai i puternică 
nu e absorbită de a doua, o arată poezia «Vrem 
pămint», scrisă după poezia «Mama». In «Vrem 
pămint». e exprimată revolta socială, simpatia pen- 

tru clasa ţărănească, dar ce diferită, după carac- 

y 

1) De cînd am scris acest articol a apărut volumul Iul Coşbuc 
«Fire de tort>, unde e tipărită o lungă și frumoasă poezie <Pe deal». 
AicI găsim deja strofe de un lirism adînc subiectivist : 

Nu-moă pling! ImY pare mie 
Une or! că sînt învins, 

"Sufletul mi-l simt cuprins 
De melancolie. 

De durere, chin mi-e somnul; 

Foc şi fiere traiul mei: 
Dar tu laudă mereii 

Suflete pe Domnul. 

Confraţit mei în literatură şi atît de pricepuţi în estetică, vor 
- aice probabil că această poezie minunată e scrisă înadins pentru a do- 

vedi adevărul scrierilor mele,
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terele ei, de aceea a proletarilor intelectuali. In 
această poezie se simte îndrăzneala şi energia 
grănicerilor de la Năsăud, se simte puterea ţără- 
nească. Această poezie aduce aminte de marele 
poet ţăran, scoţian, Robert Burus; după puterea 

"artistică insă e inferioară poeziei «Mama». Cum 
va fi personalitatea artisică a lui Coşbuc, care carac- 
ter va învinge, -cine ar putea s'o prezică? Cât de. 
puternică ar fi creațiunea lui Coşbuc dacă sar în- 
timpla să înceapă a scrie în sensul lui Eminescu, 
ne-o arată unele pasage din «Moartea lui, Ful. 
ger: şi «Mama». Şi totuşi, cind recitesc această 
din urmă poezie, mă apucă o milă adincă pentru 
< Supţirica din vecini», « Consinzeana, crăiasa zine- 
lor> şi de toate aceste opere admirabile din tine- 
reţea poetului, şi o milă şi mai adincă pentru 
poetul însu-şi. Mai mare poet. el poate să devie 
de sigur, dar mai fericit? Dar aceasta nu mai 
priveşte articolul de față. Cred că am dovedit că 
insu-şi Coşbuc e o dovadă directă şi -indirectă 
pentru dreptatea celor cuprinse în acest articol. 

S'ar putea lua încă multe exemple, dar arti- 
colul a luat şi așa dimensiuni îngijitoare; de va 
fi nevoe o .vom face altă dată. =



    
    

D. PANU ASUPRA CRITICEI ŞI LITERATUREI 

l 

Critica modernă 

In foaia săptăminală Foca Literară aă apărut 
patru articole, întituiate «Critica şi literatura», 
«datorite penei distinsului nostru -publicist şi om 

* politic d. G. Panu. Această excursie critică pe 
cimpul literelor romine trebue neapărat să măgu- 

"lească pe literaţii noştri: de cînd junimiștii at 
părăsit-o, nici un om politic mai însemnat nu s'a 
ocupat de biata literatură romînă. | 

Chestiunile de ordine literară ridicate de d. 
Panu sint de mare importanţă şi de aceea îmi 
iau libertatea să spun cite-va cuvinte şi asupra 
articolelor d-sale şi asupra chestiilor literare tratate 
acolo. Nu-i vorbă, în aceste articole sînt numai 

„o serie de afirmaţii pe cari — probabil din lipsă 
„de timp — d. Panu nu le-a dovedit, dar aceste 

afirmări sînt făcute de d. Panu şi importanţa unui
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articol de multe ori se judecă, nu atita după 
conţinut cit după iscălitură. 

Să vedem deci ce spune d. Panu în artico- 
lele d:sale. 

D sa ia ca punct de plecare un fapt de atitea 
ori constatat şi dezbătut: starea tristă a literaturei 
noastre de azi. Mulţi aă tratat tot aceeaşi chestie 

şi se părea că e deja destul de lămurită, însă d. 
Panu îi găseşte cu totul altă pricină. Această pri- 
cină ar fi în primul rind, că literaţii noştri — porţi, 
prozatori, critici, — ai uitat de literatura trecuta, 
de literatura renaşterei noastre şi aă început sâ 
se adape la un singur isvor — Eminescu. Această 
uitare şi nesocotire regretabilă se datoreşte invi- 
diei artistice a literaţilor noştri cari, ca să se 
pue mai mult în vază pe dinşii, lacomi de glorie, at 
făcut, în complicitate cu critica, de nu sa mai 
vorbit de această literatură mai veche, au făcut-o 
uitată. 

| Ca să poată însă săvirşi şi mai. bine acest. 
sacrilegiă, le-a trebuit un talent mai mare şi atunci 

s'au pus sub scutul numelui lui Eminescu; şi de 

aci predominarea exclusivă în literatura de azi, 
a aşa numitului «curent Eminescu». 
Afară de această pricină mai sint şi altele, 

precum : spirit de gașcă între literați, hatrurile: * 
criticei, prea mare prietenie între poeţi şi critici. 

din prietenie, complezenţa acestor din urmă 
bentru cei di'ntiiu. | 

Odată pricinile găsite, leacul : se impune de
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la sine: «intoarcerea la izvoarele literaturei: trecute,, 
care s'a: distins prin admirabile calităţi de fantazie,. 
de gindire, de limbă». 

«O generație, zice d. Panu, care săr inspira. 
şi ar purcede de la o întreagă, pleiadă. a unei: 
mişcărei literare de o valoare relativ chiar puţină, 
va produce mai bine, mai bogat şi mai original, 
de cit inspirîndu- -se de la un singur” poet», adică. 
Eminescu. . [a 

In esenţă, acestea sint afirmările d. lui Panu,. 
afirmări cari se repet în toate articolele d-sale. 

Una din atracțiile originale ale acestor arti- 
cole e, dacă putem să ne exprimăm aşa, a/ure 

lor. misterioasă. Autorul vorbeşte despre literați, 
despre critică, de criticul care protejează pe Vlahuţă: 
şi care n'a scris despre Delavrancea şi a. m. d. 
Dar nu ni se spune cine sint literaţii, cine e 
crilica misterioasă. In felul acesta se excită cu-- 
riozitatea publicului; iar curiozitatea e și ea una 
din principiile plăcerei estetice. 

A doua originalitate e vocabularul literar al: 
articolelor. 

D. Panu, jurist! şi om politic distins, intro-- 
duce dialectul juridic şi administrativ şi în litera 

+ tură, Ast-fel d-sa ne spune că criticul. este “un. 
Judecător înnainte de toate, el trebue să-şi cu- 
noasca meseria, să cunoască /egz/e criticei». Criticul! 
«fronunţă deciziuni irevocabile», trebue să aibă: 
„«compelența absolut necesară pentru a Butea pro- 
punfa o holărire valabilă. Criticul are datoria
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“să controleze pe poet. In articolele d-lui. Panu. ni 
se mai vorbeşte de conf/ieifatea criticei, de critici 

controlori, de promiscuitatea criticilor cu poeţii, 
«de /egifimarea pretenţiei că ai vegulal chestia di 
Zerară a unei fări, etc. 

Nu-i vorbă, în felul acesta se imbogăţeşte 
„vocabularul literar; de cit această imbogaăţire e 
primejdioasă, de oare-ce te ispiteşte să confunzi 
-două lumi atit de diferite: lumea politico-admi- 
nistrativă şi lumea artei. Şi d. Panu n'a evitat 
„acest pericol. Ast-fel d-sa găseşte vină criticei nu 
pentru ceea ce a scris, ci pentru că n'a scris 
.despre anume chestie: literatura trecutului. ln lu-: 
mea politică aşa e: un guvern e responsabil nu 
numai pentru aceea ce-a făcut, dar şi pentru 
«ceea ce trebuia să facă şi n'a fâcut; dar în lumea 
artei lucrurile ' se schimbă. Un poet, romaucier, 
“critice după ce şi-a plătit toate contribuţiile către 
stat şi comună, nu mai are altă obligaţie şi scrie 
cit poate. şi cit vrea, 

Sau iată o pildă şi mai caracteristică : 

In privinţa relaţiilor prieteneşti personale intre 
critici şi poeţi, d. Panu e de părerea următoare: 
«este o regretabilă promiscuitate, cind doi factori 
«dintre cari: unul are. datoria să controleze pe 
cel-l-alt, trăesc într'o dependenţă şi solidaritate 
„aşa de strinse, că nu mai poţi distinge cine e 
«controlatul şi cine e controlatorul»,. 

Aşa ar fi, dacă criticul ar fi controlorul şi 
poeţii controla criticul judecătorul, şi poeţii îm-
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pricinaţii; din fericire nu e de loc așa — şi un: 
judecător, care pentru motive de imparţialitate: 
ar. refuza o petrecere prietenească: cu impricinaţiii 
ar fi un: model de onestitate, pe. cind criticul, 
care pe aceleași motive ar refuza o petrecere: 

- prietenească cu artiştii, ar fi un model de naivitate. 
De-altmintrelea această confundare a unor 

domenii aşa de deosebite atirnă şi de concepţia 
pe care şi-o face d. Panu asupra.criticei moderne, 
poate mai ales de aceasta: 

Pentru d. Panu toate aceste expresii juridice: 
nu sSiut tocmai metafore; d-sa crede în adevăr: 

că. există un cod de legi estetice, după care cri-- 
"ticul judecă operele artistice, le. apreciază, pro- 
nunţă hotăriri asupra valorei lor şi în felul acesta 
slujeşte «de călăuză în apreciarea deosebitelor. lu-- 

„crări literare şi. artistice». 
- Că există în adevăr oare-cari legi estetice,. 

foarte discutabile şi. ele, e adevărat; că critica. 
serveşte şi de călăuză în apreciarea lucrărilor li- 
terare, e. de asemenea adevărat; dar toate aceste: 
aprecieri, 'judecări şi călăuziri constitue aşa de: 
puţin menirea şi fiinţa criticei literare moderne, 
în cît ele pot fi greşire într'o critică şi totuşi ea. 
să rămie o lucrare de mare valoare critică și 
literară. 

Ceea ce face pe oamenii chiar cul, inteli-- 
genţi, cari citesc critica literară modernă — şi d. 
Panu de -sigur o cunoaşte — s'o priceapă atit de: 
confus, e, pare-mi-se, pe: de o parte persistenţa în--
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“dărătnică a teoriilor celor vechi, iar pe de altă 
:parte recensiile literare gazetăreşti de azi. Omul 
“modern, faţă cu imensele şi variatele cunoștinţi 
:actuale, firește, nu poate să se ocupe de toate, 
şi de aceea, ca să fie în curent cu tot ce se pe- 
trece pe terenul politic, social, literar, ştiinţific, e 
nevoit să se mulţumească cu nişte cunoştinţi foarte 
fragmentare, prezentate ast-fel în cît, să-i mulţu- 
„mească curiozitatea, fără ca să-l pue la vr'o muncă. 
“Cu această vuilgarizare comodă se însărcinează 
.gazeta de azi, care, pentru un gologan, afară de 
ştiri politice din toată lumea, de buletine finan- 
ciare şi -economice, dă şi recensii literare şi ştiin- 
ţifice de tot felul. Intr'o 'ast-fel de recensie literară, - 
spre pilda asupra - celui din urmă roman al lui 
„Zola, criticul gazetei îţi va spune că în acest ro- 
man Zola a rămas tot cel vechiu: psychologie - 
cam «exagerată, documentare. prea amplificată, ca- 
'racterul personagiului profund, iar al personagiului 
ÎN greşit, nenatural; zugrăvirea mulţimei gran- - 
dioasă, sublimă, descripţiile de asemenea, dar în - 
definitiv. Zola rămîne. tot romantic, ori cît. sar 
lupta să pară naturalist pur sang. 

Această -recensiune critică, “această serie „de. 
„aprecieri, judecări valabile, mulţumesc pe deplin 
pe cetitorul de azi, chiar şi pe cel cult: îi dă o. : 
idee despre roman, îi, satisface curiositatea de a 
vedea cum un critic îl aranjează pe -un confrate. 
şi — last not least — îl scuteşte de. munca grea. 
iintelectuală de a-şi. face singur o opinie despre 
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roman, cite odată chiar de a-l ciui. Unde mai pu-. 
neţi avantajul că cetitorul nostru poate să- şi arate - 
profunzimea judecăţei, ori de cite ori se încinge 
în societate o discuţie literară. 

— Ai cetit, mon cher. romanul lui Zola? ce 
“admirabil şi adinc e personagiul. principal, cit de 
grandivasă e zugrăvirea mulţimei! 

— Oh, da, e tot Zola cel vechii, dar ori 
ce ar fâce tot romantic rămine.. _. 

Nu e aşa că pentru un gologan e destul de 
-convenabil? 

Şi în felul acesta, critica, recenzia eseryeș/e 
de căliuză în aprecizrea deosebilelor lucrări dite- 
zare şi arlistice». 

Prin cele spuse sînt departe de a negă fo- 
"osul recensiilor critice din gazete, „Precum sînt 
departe de a tăgâdui folosul gazetei în genere; 

"dar recensiile gazetărești sint tot atit puţin cică, 
_pe cit de puţin vulgarizările ştiinţifice - gazetăreşti 
sint adevărată ştiinţă. 

Dacă vom - mai ţine seami şi de faptul că 
aceste recensii, fiind foarte. bine plătite, sint scrise 
une-ori de adevăraţi -critici, şi une-ori ati o ade- 
vărată valoare critică, atunci vom pricepe. de ce 

„chiar cetitori din cei mai inteligenţi şi mai culți, 
dar cari nu se ocupă în special de chestii literare,. 
fac o confuzie regretabilă între această critică-re- 
cenzie, critică-opinie, control, călăuză de altă dată 

"si adevărata critică modernă. 
Şi d. Maiorescu. vede întru cit-va rolul prac-
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tic al criticei în. felul cum îl vede d. Panu; dar! 

d. Maiorescu, discipolul esteticei germane, vede 

lucrurile mai larg, cite odată prea larg; e mai 

consecvent, mai logic: de aceea, încă acum zece 

ani, a demonstrat că critica (în. sensul criticei 

control, călăuză) n'are ce căuta în ţară, e absolut - 

de prisos; şi, cum am arătat într'un alt articol, 

d. Maiorescu avea perfectă dreptate. 

D. Maiorescu argumentează cam în modul 

următor: la începutul dezvoltărei literare a unui 

popor, critica e necesară; prin aprecierile ei este- 

tice, pe de-o parte ea călăuzeşte paşii copilăreşti. 

ai literaţilor, iar pe de. altă parte dă o direcţie 

mai sănătoasă gustului literar al. publicului. Dar 

cu cit se desvoltă literatura unei ţări, cu atit cri- 

" tica perde din însemnătatea, din utilitatea ei. Odată 

formaţi artiştii de talent, ei nu mai ai nevoie de 

tutela criticei, pentru că o ştie foarte bine d. 

Maiorescu, că un adevărat artist nu se conduce 

după regulile stabilite de critic. 

Pe de altă parte, operele -literare produse 

de adevăraţi artişti: îndreptează mai bine gustul 

literar al publicului de cît ar putea-o face zece - 

critici. Deci cînd într'o ţară se ivesc şi prospe- 

rează talente ca Alexandri, Eminescu, Creangă, 

Vlahuţă, Caragiale, şi atiţia alţi oameni de talent, 

nu mai e nevoie de critică. 

Aceasta e argumentarea îa adevăr „ireproşa- 

bilă a d-lui Maiorescu. Se înţelege, poate să în- - 

capă o discuţie de timp, se poate susţine că n'a
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venit încă vremea de a dezarma critica, dar asta 
e altă chestie; în fond d. Maiorescu are perfectă 
dreptate. 

Dar cum se întimplă atunci că 'n ţările cele 
mai culte există critica, şi nu numai nu perde 
din însemnătate, dar se desvoltă cu atit mai mult 
cu cit şi literatura devine mai bogată, mai luxu- 
riantă? Da, dar aceea e altă critică. 

Acea critică modernă  studează "o “operă de 
artă în legătură cu artistul care a produso, o 

„Studează ca un product al unei anumite organi- 
zaţii psychologice; şi întru atita e un studiă de 

. Psychologie literară. Pe de alta parte critica stu- 

.. 

dează o operă literară sau un curent literar în 
legătură cu epoca, cu mediul social în. care a 

„„ apărut această operă, în legătură cu o anumită 
treaptă de dezvoltare istorică, care explică şi -ca- 
râcterizează o operă literară, după cum aceasta 

„ din urmă explică şi caracterizează pe cea dintâiu; 
în acest sens e un studiu de filosofia istoriei şi 
artei in acelaşi timp. . e 

Şi astfel critica intră în domeniul ştiinţei. 
De acuma, natural, nu mai poate fi vorba 

de judecări, hotăriri valabile, ete. Aici e nevoie 
"de cunoaşterea psichologiei generale, de cunoaş- 
terea 7e/afzunifor economico sociale ale epocei în 
care a apărut opera de arlă, de cunoaşterea fisio- 

„nomiei morale şi intelectuale a feluritelor clase din 
această epocă. Am vorbit. adesea despre această 
parte ştiinţifică a criticei şi ce ar fi încă de zis, 

AN oa.
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nu e locul 'aici.. Aici -mă interesează mai mult 

partea estetică a operei critice. 

Intru cit priveşte aceasta din urmă, critica 

redă, reinviază o anumită operă de artă prin altă. 

operă de artă. Dacă arta e natura văzută prin 

prizma artistului (o definiţie nici mai bună, nici 

mai rea de cit alta), atunci critica e arta văzută 

prin prizma criticului. | | 

Cu toţii putem vedea un frumos peisaj, care 

să ne producă mare plăcere; dar numai artistul 

vede: aşa de clar, aşa cu relief liniile hotăritoare, 

aşa de precis culorile şi nuanţarea de culori şi 

numai el, prin talentul săi, prin vorbe inspirate, 

poate să ne stiggereze în mod ideal acest peisaj, 

pe care nici nu lam văzut. : 

Cu toţii putem admira o creaţiune poetică; 

dar numai criticul o simte aşa de puternic şi aşa 

de clar şi o pricepe aşa de profund în însuşi iz- 

voarele ei, în cit pe de o parte ne explică aceste 

izvoare (poetul, societatea), iar pe de altă parte 

prin vorbe inspirate, prin talentul săi special, ne 

suggerează în minte opera artistică, ne face să 

simţim clar, puternic, ceea ce am simţit conluz 

şi slab, ne face să pricepem propria noastră plă- 

cere. ln acest sens es/ezic deci, critica e tot:0 

operă de artă, — alt-fel "de cit cea artistică pro- 

priă zisă, dar totuşi o operă de artă. Critica e 

un gen literar deosebit, cum sint atitea genuri 

literare deosebite în poetică; genul liric, dramatic, 

epic. Ceea-ce deosebeşte opera de artă critică de
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opera de artă artistică propriii zisă, e obiectul 
lor: obiectul artistului, poetului (poet în sensul larg 
al cuvintului) e natura largă înconjurătoare, obiec- 
tul criticului e opera artistică. Această deosebire 
de obiectiv hotăreşte deosebirea acestor două ge- 
nuri literare, şi prin urmare şi deosebirea în or- 
ganizaţia sufletească a criticului şi a poetului, 
«eosebitele calităţi sufleteşti ce se cer unuia şi 
altuia. Poetul trebue să aibă - mai -ales, . calităţi 
sintetice, trebue să vadă mai ales ensemblul total; 
criticul trebue să aibă şi calități sintetice şi ana- 
litice desvoltate; lui îi trebue vederea analitică 
precisă a detailurilor pentru analiza ştiinţitică, și 
vederea sintetică a totalului pentru redarea, rein- 
vierea operei artistice. Aceste două calităţi se în- 
tilnesc însă rar în acelaşi om, iată de ce ai fost 
pe lumea asta aşa de mulţi poeți mari şi aşa de 
puţini critici mari. 

Am spus că pentru partea ştiinţifică a cri- 
ticei ii trebuesc criticului cunoştinţi exacte, între 

cari, spre pildă, psichologia, istoria, economia 
socială (şi asta mai pre sus de toate) şi altele. 
Natural câ pentru partea estetică a lucrărei cri- 
ice, criticul trebue să cunoască şi /egi/2 arici, aşa 
puţine şi nesigure cum sînt; dar toate aceste cu- 
noştinţi luate împreuni nu pot încă forma .un 
critic, după cum cea mai profundă cunoaştere a 
versificărei şi poeticei nu poate face pe un poet. 
„În acest sens criticul ca şi poetul se naşte, nu 
„se face.
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__Nu putem să ne ocupăm aici de psichologia 

comparativă -a artistului şi a criticului, ori-cit. de 

important ar fi aceasta; sperăm s'o facem altă 

dată. Trebue să relevăm totuşi unele “analogii 

dintre o operă de artă literară şi-o operă de 

critică literară. După cum am zis, o operă critică 

e şi ea un gen literar. Natura înconjurătoare e 

„un prilej pentru manifestarea artistică, opera ar- 

tistică e un prilej pentru manitestarea critică. In 

opera artistică se resfringe şi se exprimă direct 

sai indirect (lirica, romanul), întreaga personali- 

tate a poetului, a artistului; in. opera critică se 

resfringe şi se exprimă personalitatea criticului cu 

temperamentul lui, cu convingerile, cu toată fisio- 

nomia lui morală şi intelectuală. Şi după cum o 

operă artistică e cu atit mai superioară cu cit 

poeţul, artistul a reuşit să exprime în ea mai 

bine, mai clar, întreaga sa personalitate artistică, 

tot aşa o operă de artă critică e cu atit mai su- 

perioară cu cit exprimă msi clar, mai bine în- 

treaga personalitate critică a criticului. 

Din punctul de vedere al 'esteticei critica e 

deci şi ea o operă de artă de un anume gen li- 

terar, care are o valoare literară proprie, auto- 

nomă; şi dacă e legată de artă,-e legată în acelaşi 

sens cum arta e legată de natură. ” 

Această critică modernă conţine şi ea în mod, 

implicit afrecieri şi Judecări: doar din critica Ju- 

decătorească s'a desvoltat şi cea modernă. Dar 

aceste aprecieri şi judecări nu joacă nici pe de-
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parte un rol atit de important ca în critica jude- 
cătorească. Aceste două feluri de critică diferă 
enorm şi în scopul şi în rezultatele lor. Scopul 
criticei — opinie, controlă, al criticci Judecătoreşti, 
€ pronunţarea în numele unor anumite legi, a 
unor hotăriri va/ali/z, dacă s'ar putea și zzevo- 
cabile, asupra valoarei relative a deosebitelor lu- 
crări literare; iar rezultatul ei social e călăuzirea 
Judecăţei publicului, aşa în cît să "nu s€” întimple 
regretabila greşală de a se atribui poetului A 
numai odată şi un sfert pe atita talent — sai, 
doamne fereşte, chiar talent egal — ca poetului 
, pe cînd în realitate primul are o dată şi ju- 
mătate cit cel de al doilea. 

Scopul criticei moderne e crearea unor lu- 
crări tot-odată ştiinţifice şi literare, cu prilejul ope- 
relor artistice; iar rezultatul ei e imbogaţirea şi 
a literaturei ştiinţifice şi a celei literare a unei 
ţări. a 

Nu vreaă prin aceste cuvinte să neg cu de- 
săvirşire utilitatea criticei judecătoreşti, a criticei- 
recenziune ; această critică îşi are ! utilitatea ei şi 
la un anumit stadiii de desvoltare literară e chiar 
necesară; dar din pricina acestei critici a nu ve- 

"dea critica modernă, e a nu vedea pădurea “din 
cauza copacilor, 

Această critică modernă are în adevăr o 
„ mare influenţă asupra desvoltărei și indreptărei 
gustului estetic al publicului, şi aceasta din două 
pricini: întiă pentru că şi ea e o operă de artă,
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şi al doilea, pentru că e şi o. operă de ştiinţă; 

ea întruneşte într'o armonie superioară şi spon- 

taneitatea artistică şi reflexivitatea ştiinţifică, ea- 

ne face în acelaş timp să simţim frumosul şi să-l: 

pricepem. Şi această critică poate să devie. cu 

drept cuvînt centrul unei întregi mişcări literare, 

al unui mare curent literar. Centrul romantismului 

francez, al acestui curent literar atit de bogat, de 

genial, aii fost de-o potrivă Victor Hugo şi Sainte 

Beuve. 
Neputind urma aici cu desvoltările teoretice, 

voiii da numai două exemple, rezervîndu-mi drep- 

tul să mai revii asupra acestei chestii. 

Melchior de Vogiie, admirabilul “critic fran- 

cez, şi-a consacrat reputaţia de critic mai ales. 

prin trei articole, cari aă de obiect nu literatura. 

franceză, ci literatura rusă: Dostoievsky, Tur- 

ghenev, Tolstoi; dar «Le roman russe» € însuşi 

o operă literară de o valoare cu totul superioară. 

Alt exemplu mai frapant. 

Sainte-Beuve, unul din cei mai mari critici 

ai lumei, a vorbit une-ori cu mult entuziasm despre 

poeţii de mina a doua şi a vorbit cu rezervă -—. 

ştiţi de cine? De Alfred de Musset şi de Balzac, 

nici mai mult nici mai puţin! Se înţelege că din. 

punctul de vedere al criticei judecătoreşti, aceasta. 

ar fi o condamnare fară drept de apel şi recurs-. 

a lui Sainte-Beuve, ca critic; căci în realitate: 

Musset a căpătat atita influență în cit a întunecat 

pe un poet mai mare de cit diusul, pe Victor
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Hugo, iar Balzac a fost ridicat la' rangul de cel 
mai mare romancier al Franţei şi poate cel mai 
mare genii al ei; arătîndu-se încă odată acest 
fapt nu tocmai așa de rar, că publicul a judecat 
mai drept de cit criticul; pe de altă parte, poeţii 
de mina a doua sînt uitaţi, trăesc doar în anto- 
logii. Cu toate acestea paginile lui Sainte-Beuve 
despre ei, pline de entuziasm pentru artă, de ob.- 
servaţii şi idei profunde, trăiesc şi vor trăi, pentru 
că în ele se resfringe şi se exprimă personalitatea 
puternică a lui Sainte-Beuve însuşi. 

Cind acum cîţi-va ani am scris întiiaşi dată 
despre critica modernă ştiinţifică, ce ilaritate între 
confrații mei! Şi acuma încă, cite un scriitor na- 
ţional, cu o maliţiositate şi mirare pe care o dati 
tot-d'auna lucrurile nepricepute, neştiute, repetă: 
critica ştiințifică! auzi, critică psychologică, aesto- 
sociclogică ! | 

Cu ocazia acestor citor-va observaţii asupra 
criticei moderne, voii cita cuvintele savantului 

„“ profesor de la Sorbona, Brunetitre, cuvinte hotă- 
ritoare, nu fiind-ca -reprezintă vederile proprii 
ale criticului Brunetitre, (în această privință nu 
există nimic infailibil şi eu personal sint departe 
de a împărtăşi în unele privinţi vederile lui Bru: 
neticre), dar fiind-că represintă o constatare a is- 
toricului, a celui mai mare cunoscător al literaturei. 
franceze. 

Bruneticre a întreprins o mare lucrare: «Evo- 
luţia genurilor literare» (P&volution de genres) —



126 D. Panu asupra criticei şi literaturei : 

cursul. său de la Sorbona. Primul, volum e con- 

sacrat evoluţiei crz/izei, pe care Brunetitre o con- 

sideră ca un gen literar deosebit. Și iată cum 

savantul profesor stabileşte obiectul însu-şi al unei 

ast-fel de lucrări, obiectul unui studiă asupra evo- 

luţiei criticei. Această lucrare trebuie să arate 

«cum critica atita vreme şi, pentru multă lume 

încă azi chiar, sinpla expresie a unei judecăţi 

(jugemeut) sait a unei opinti, a ajuns nu zic o 

ramură, o parte a ştiinţei, dar o adevărată şlizută 

analoagă cu istoria naturală». 

"Şi mai departe, vorbind despre rolul lui 

Villemain în această evoluţie a criticei moderne, 

Bruneticre spune: 
«De acum deci e afară din ori-te îndoială 

că opera bilerară e în 'relațti strânse, adesea ori 

chiar în desăvirşilă atîrnare de starea socială, de 

starea politică, de acțiunile sai înrîuririle din 

afară, de toate în sfârşit cari în curând se vor 

numă «marile presiuni înconjitrătoare» . 

Vorbind despre opera lui Sainte-Beuve, Bru- 

neti&re zice: 
«Pentru a studia opera unui mare scriitor, 

se cere de acuma înnainte dacă nu 0 vieaţă. în- 

freagă, dar cel puțin mulți ani; dar în Schimb, 

de oare-ce nimic nu scapă acuma crilicei, pici în 

limilatea viejei private, mică viața superioară . 

suflelească, ce mărire a obiectului, ce lărgire a 

punctului de vedere, ce exlensiune a orizontului 

criticei! Și, spre pildă, cînd ai făcut ocolul unui
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, 

Pascal sait al unui Voltaire, nu înseamnă oare că 
ai făcut ocolul lumei 2» 

Ştiu că în cele cite-va cuvinte spuse aci asu- 
pra criticei, rărmin multe nelămurite, multe cari 
pot produce confuzie; de aceea, voi reveni altă- 
dată asupra acestei chestii: e uşor a fi clar, cind 
m'ai ce spune. 

Acuma, ne punem următuarea întrebare: cri- 
zica modernă, în acest sens superior al. cuvîntului, 
stă ea oare bine în ţară: la noi? Oh! nu; în 
această privinţă, sintem perfect de acord. cu d. 
Panu; critica lasă foarte mult de dorit şi din 
punctul de vedere al calităței și din al cantităţei. 
Critica modernă lasă acuma foarte mult de dorit 
şi în apusul Europei, dar încă la noi. 

Sintem de asemenea de acord că n'avem 
încă critici profesionişti, meseriaşi în sensul supe- 
rior al cuvintului, cari să-şi facă din critică sco- 
pul şi ocupaţia vieţei lor întregi. Aşa e. 

| Dar- oare în alte ramuri ale activitaţei şi ale 
cunoştinţilor omeneşti, stăm alt-fel? In care din 
aceste ramuri, avem noi profesionişti, meseriaşi în 
sensul superior al cuvintului? Avem oare mese- 
riaşi printre literați, între savanţi, între profesori, 
între oameni politici? (Po/ificiani de meserie avem, 
nu i-am mai fi avut!) La noi, poeţii sînt funcţio- 
nari, literaţii negustori, savanții se ocupă de po- 
litică, oamenii politici de avocatură, profesorii de 
deputăţie şi a. m. d. Aceasta e, după cum vom 
vedea, un resultat firesc al stărei noastre mate-
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riale şi culturale, care nu permite încă speciali- 

zarea, în sensul superior al cuvîntului. 

Diletanţii! 
Dar ciţi ceminenţi economişti şi sociologi» 

mavem noi, cari n'aă absolut nici o lucrare în: 

aceste ramuri ale cunoştinţilor omenești! 

Şi băgaţi de seamă că din toate ramurile 

activităţei intelectuale, critica singură are o justi- 

ficăre pe care nu o ai altele, şi anume: dacă 

critica s'ar consacra în ţară la noi cu totul me- 

seriei sale, în. curind ar sfirşi prin a fi nevoită 

să inventeze scriitori -— las la o parte părerea. 

răutăcioşilor, cari cred că prin asta ar fi trebuit 

să înceapă... 

| Nu-i vorbă, d. Panu, după cea regulat deja 

- în patru articole chestia litereraturei şi criticei la 

noi, „revine iară-şi la aceasta din urmă şi recu- 

noaşte că -«natural, acolo unde acest fel de pro: 

duceri (adică literare) e neînsemnat, critica nu 

poate străluci». Şi noi vom mai adăoga, că cri- 

tica modernă .nu poate să se ocupe de cit. de ade- 

văratele personalităţi artistice : încercările literare, 

chiar de talent, rămîn în sarcina recensenţilor. - 

Dar d. Panu, chiar cu acestă scuză, găseşte 

totuşi că critica rămâne mai pre Jos de nivelul 

producerilor. Se poate. Eu cred însă că e grei 

de comparat şi de găsit, care din indeletnicirile . 

intelectuale sînt mai pre jos la noi. | 

Se luăm de pildă politica, care şi ea trebue 

să fie bazată pe critica economico-socială.
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, 

D. Panu zice că nu e de ajuns pentru un: 
critic la noi să cunoască literaturile strâine și 
scriitorii pe cari-i critică, ci trebue să cunoască 
întreaga mişcare literară trecută a ţărei. 

Fie. De şi a cunoaşte literaturile străine şi: 
metoda critică întrebuințată în străinătate şi a o: 
aplica scriitorilor de cari te ocupi — vorba lui 
Caragiale: pentru o ţară mică cum e a noastră, 
e deja destul de frumos. - are 

la să vedem, distinşii noştri oameni politici,, 
ati ei această pregătire? 

Nu mai vorbim de cunoașterea aprofundată. 
a stărilor noastre «conomice trecute; de asta nici 
nu e de vorbit, dar pe cea prezentă, cine o cu- 
noaşte ? 

Cine cunoaşte exact starea feluritelor noastre: 
categorii economice şi relaţiile lor — mica, mij-- 
locia şi marea proprietate rurală, proletariatul ru- 
ral, mica, mijlocia şi marea industrie; şi mat 

ales, cine cunoaşte: schimbările -ce-sufer, tendinţile: 
evoluărei lor ? Nimeni; pentru asta nici materia: 
lul nu e încă strîns. Pe de altă parte, cine cu- 

noaşte la noi literatura ştiinţifică economică străină, 
„(bine înțeles, prin a cunoaşte, înţeleg studiarea. 

literaturilor .economice străine, nu citirea unei 
cărți economice franceze, sai a unui articol de: 
revistă, sat chiar studiarea unei chestii financiare: 

practice; nu, vorbesc de literatura ştiinţifică eco- 
nomică)? Cine, din «distinşii noştrii oameni poli- 
tici>, — de cei nedinstinşi nu vorbesc, — «s'a de-
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dat la această prealabilă şi neapărată pregătire?» 

ca să ne exprimăm chiar cu cuvintele d-lui Panu? 

Nimeni. | - 

Deci, făcînd o comparaţie în aceleaşi condi- 

“ţiuni între criticii şi oamenii noştri politici, vom 

-găsi că un om politie de la noi seamănă cu un 

critic literar, care nici n'ar cunoaşte literaturile 

străine şi metoda critică întrebuințată în străină- 

tate şi nici pe scriitorii pe cari-i critică. 
Aai pre Jos! 
E greu de a hotări care anume din mani- 

-festările noastre intelectuale e mai pre jos. Un 

„copil, cînd îl întrebi pe cine iubeşte mai mult, 

pe tata sai pe mama, răspunde pentru a nu su- 

păra pe nici unul: <pe amindoi mii mult». Aşa 

:şi noi, pentru a nu supăra pe nimeni, respundem: 
«toate-s mai pre jos». 

De aici se vede clar, că nu sînt impotriva 

faptului de-a se inzista asupra inferiorităţei noastre 

faţă cu țările mai culte; comparaţia asta, deşi 

puţin măgulitoare, e chiar foarte folositoare ; ea 

-poate să ne slujească ca o emulaţie, să ne mai 

scază din îngimfare; şi apoi adevărul trebue spus 

„ori de cite ori se prezintă ocazia; cred însă că 

e nedrept să scoţi din lanţul întreg al manifestă. . 

rilor noastre sociale una şi să o consideri ca o 

-excepţie, cînd ea nu e de cit unul din inelele . 

lanţului. E nedrept, dar e şi periculos: căci acela 

care întrebuințeazi acest metad exclusivist, riscă 

să fie rătăcit în căutarea pricinilor. La un feno-
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men excepţional cauţi şi o pricină excepţională şi! 
insişti spre pildă cu multă energie asupra prieteniei 
poeţilor cu criticii, asupra promiscuităţei lor. (Da,. 
zice d. Panu, nu-mi retrag cuvîntul: Promiseuitate).. 
Cind însă fenomenul e general şi cind avem pri-- 
cini atit de hotăritoare şi atit de bătătoare la. 
ochi, cari să ne esplice starea tristă a criticei: 

noastre, şi anume starea materială şi culturală a. 
țărei pe de.o parte, lipsa chiar a- unor. manife- 
stări literare, cari ar da material şi imbold criti- 
cei pe de altă parte, atunci ce importanţă poate 
avea faptul că criticul şi poetul aă mincat o sa-- 
lată de ţiri împreună? 

E ca şi vorba aia din anecdota cu primirea: 
lui Napoleon. 

Napoleon I, la intrarea sa cu trupele într'un: 
orăşel din Germania, a fost primit fâră obicinui- 
tele salve de tunuri. Furios, Napoleon a cerut es-- 
plicaţie primarului pentru această lipsă de respect. 

— Maiestate, a răspuns primarul, sînt multe- 
pricini importante, cari ai fâcut să nu vă putem. 
primi cu salve de tunuri. Prima e.că n'avem nici. 
tunuri, nici iarbă de puşcă, al doilea, pe cucoana. 
preoteasa au apucat-o colicile, al treilea . . . 

Se zice că Napoleon a întrerupt pe primar,. 
sa mulțumit perfect cu pricina întiiii şi a trimis 
preotesei condoleanţele sale pentru trista-i păţanie..
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II 

Epoce şi curente literare 

Ceea ce îl supără mai ales pe d. Panu e ui- 

area şi nesocotirea literaturei celei mai, vechi. 

“Incă nu s'a auzit în domeniul literaturei, zice d-sa, 

unde trebue si fie o continuitate fatală, ca de alt- 

minteri în ori-ce domeniu, mai ales intelectual, o 

generaţie nouă să se arate așa de dispreţuitoare 

şi aşa de nerecunoscătoare faţă cu alta veche.» 

Cred că d. Panu exagerează. Nu e exact 

că literaţii de a-zi dispreţuiesc atita pe literaţii din 

uecut şi am să găsesc expresii mai violente în 

Yranţa în potriva lui Victor Hugo, de cit la noi 

în potriva lui Conachi şi Momuleanu. 

__? In literatura precedentă avem pe Alexandri 

şi Alexandrescu ; şi cine a negat talentul lui Ale- 

xandri şi marile. servicii. literare aduse de el, care 

e şi creatorul limbei literare şi a cărui influenţă 

deci se simte indirect în tot ce se scrie ? 

Asupra lui Alexandrescu cităm numai frumo- 

sul articol al lui Delavrancea în Revista nouă, 

care începe cu cuvintele: d/are scriitor, Boat în- 

semnal» şi mai departe d-sa îl numeşte e ropzâz 

mare, poct de genii şi suflet da eroi». « Abia pot 

cuvinta copii, zice Delavrancea, şi încep cu a- 

cest vestit vers: 

„Un boi ca toţi boif puiin în simţire»
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Mi-aşi permite asemenea să trimet pe. d. 
Panu la articolul met «Mişcarea literară şi știin- 
tifică> unde arăt importanţa şi superioritatea în 
unele privinţi a literaturei de la 1848. 

Acolo unde d. Panu are: perfectă dreptate 
e “cînd zice că scriitorii mai vechi n'aă nici o 

influenţă asupra poeţilor de''azi, cari se găsesc 
sub inriurirea dominantă a lui Eminescu; şi e ia- 
răşi adevărat ce zice d-sa că nimeni din.-poeţii ti- 
meri de azi nu imitează, nu se inspiră din poeţii 
trecutului nostru literar; aceştia sînt întunecaţi cu 
“totul de influenţa lui Eminescu şi a Eminescianis- 
-mului. | 

Influenţa lui Alexandrescu şi Alexandri în 
acest sens e neinsemnată, iar acelor mai vechi 
absolut nulă; în acest sens aceștia din urmă 
“sint în adevăr nesocotiţi. Aşa e. De cât nu pri- 
ep de ce ar părea acest fapt atit de zzenazi/ 
în istoria literaturei ?. 

Din Grecia antică ne-a rămas 'un docunient 
literar de o  nepreţuită valoare: e comedia lui 
Aristofan, «Broaştele», o satiră literară spirituală 
şi muşcătoare. Aristofan, care a trăit în timpul lui 
Eurepid şi deci în timpul domniei tragediei aces- 
tuia, se revoltă împotriva acestei domnii şi pledea- 
ză cauza literaturei vechi, a tragediei lui Aeschyl, 
întunecată cu totul de aceea a lui Eurepid. 

Campania lui Aristofan în potriva lui Eure-
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pid şi în favoarea lui Aeschyl e condusă nu atit 

de motive estetice, cât de motive politice. Aris- 

tolan a fost un fruntaş al partidului reacţionar 

din vremea lui şi de atunci câte campanii lite: 

rare nu sint conduse de acelea-şi motive! 

Marele satiric grec pune în comedia «Broaş- 

tele» pe Aeschyl şi Eurepid să concureze pe lu- 

mea cea laltă, în ţara lui Pluto, pentru întâietate, 

pentru sceptrul poesiei. Concurenţii încep să. 

apere fie-care tragedia sa şi se înjură oribil : 

nemernic, şarlatan, conrupător de copii, asasin, 

sint amabilităţile cu cari ci se gratifică unul pe 

altul. Faţă cu argumentele solide ale celor doui 

concurenţi, neştiindu-se cui să i se dea intăietatea, 

se hotăreşte cîntărirea versurilor unuia şi altuia. 

Se inţelege că versurile lui Aeschyl trag mai 

grei, cumpăna lui se lasă jos, a lui -Eurepid se 

ridică sus şi Aeschyl, plin de mîndrie zice, că 

poate Eurepid împreună cu versurile să puie pe 

cumpină şi nevastă şi copii şi tot versurile sale, 

ale lui Aeschyl, vor trage mai grei. Natural că. 

Aristofan face să se sfirşească concursul prin vic- 

toria lui Aeschyl, care pleacă pe pămint să-și 

continue opera sa, să domnească asupra poeziei; 

în locul săă pe lumea cealaltă îl lasă pe Sofocle, . 

iar Eurepid remine învins, umilit. 
Desbaterile acestui: proceslliterar, pledoariile . 

lui Aeschyl şi Eurepid siut și azi de -un mare 

interes estetic, dar pe noi acuma ne interesează. 

mai ales faptul atitde important că deja în Grecia.
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antică ierai curente, epoce literare, cari întunecată 
literatura trecută şi deja atunci era luptă pentru rea- 
bilitarea acestei literaturi. De atunci fapte de 
acestea sint nenumărate şi te încurcă nu lipsa de 
dovezi, ci «l'embaras. de richesses». 
„Să luăm spre pildă literaturile. moderne. 

Epoca lui Lessing, Goethe, Schiller a întu- 
necat cu  desăvirşire toate epocile - precedente, 
făcîndu-le să mai trăiească doar în antologii şi 
în istoria literaturei. i 

Dar epoca lui Mickievicz, care a întunecat 
literaturile . precedente, de şi Polonejii ai avut 

„În trecut o epocă de aur în literatura lor! Dar 

. 

poesia poeţilor aşa numiţi «lakers> care a întu- 
necat cu desevirşite poesia lui Pope | Dar poesia 
lui Byron. şi Byronismul, care ai întunecat pe 
a poeţilor «lakers» ! 

Să luăm însă o literatură mai cunoscută la 
noi în ţară: cea franceză. Oare romantismul n'a 
înlocuit clasicismul, dind o lovitură de moarte 
dramei clasice? Şi romantismul n'a dispărut la 
rîndul lui, sub loviturile naturalismului ? Nesocotirea 
clasicismului de către romantici şi a romantismului 
de către naturalişti sînt doar cunoscute şi la. noi 
şi ieată pentru ce am zis că Victor Hugo a fost 
maj maltratat în Franţa de cit la noi un Momuleanu; 
pentru că acolo un curent literar dispare împotri- 

„Vindu-se prin luptă — și în lupta literară nu se 
prea măsoară cuvintele. 

Se va. zice de sigur: bine, aşa ie, dar nicăieri 
317235. — Studii critice. 10
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această nesocotire n'a mers aşa departe. ca la 

noi. Depinde. | 

Am văzut deja că în Germania epocă lui 

Lessing, Goethe, Schiller a şters cu desăvirşire 

însemnătatea . epocilor precedente şi un scriitor 

care ar propune ca literaţii germani de azi să se 

inspire şi să imiteze pe poeţii epocei iui Klopstock 

şi mai ales pe acei ai epocilor precedente, ar 

căpăta o primire nu tocmai măgulitoare. 

Dar să nu ne băgăm între boeri mari, să nu 

ne comparăm cu ţara lui „Shakespeare, Dante 

Goethe. Să ne comparăm, după cum €e şi lo- 

gic, cu o ţară asemânătoare cu a noastră în 

cultură, ca Rusia. Istoria culturală şi economică 

a: Rusiei. seamănă mult cu a ţărei noastre şi e 

asemănare şi în privința desvoltărei literare. In 

Rusia, tot la a două jumătate a veacului trecut 

s'a început renaşterea literară. Şi de şi ruşii, în 

timpul Ecaterinei, ai deja o lucrare de mare 

talent : comedia lui Von-Vizin «Nedorosl,> de 

şi au poeţi de talent ca Derjavin şi Jucovsky, 

ruşii totuşi socotesc începutul adevărat, nu. cel 

istoric, al literaturei lor, cu Puşkin şi Lermontov, 

după cum şi noi vom socoti adevăratul început al 

 „literaturei noastre cu Alexandri şi Eminescu. - 

"._ Influenţa estetică a literaturei trecute asupra 

literaturei ruse de azi e absolut nulă. | 

Imi închipui numai ce ar zice opinia publică 

in Rusia, dacă un critic ar sfătui pe poeţii tineri 

să se inspire și. să imiteze pe Derjavin, Batiuş-
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cov! — în Rusia există deja o opinie publică lite- 
rară. | 

Dar de ce să vorbim de alţii? In tinăra şi 
săraca noastră literatură n'am avut deja, înainte 

de Eminescu, curentul Alexandri, «care, după 
cum zice d. Panu, a ţinut aproape singur încordată 
opinia ţărei în curs de peste patruzeci de 
ani?» Alexandri a fost cel dintiiii care a 
întunecat întreaga mişcare literară .trecută şi 
a întunecat pe un poet mai slab ca formă, dar 
mai puternic ca gîndire şi mai intens ca sim- 

- țire poetică: pe Alexandrescu. | 
Ce urmează deci din toate aceste exemple? 
Urmează că, ceea-ce i-a părut d-lui Panu un 

fapt unic în istoria literaturei, e un fapt general 
care se repetă şi trebue să se repete în toate 
literaturile lumei; acest fapt e rezultatul însă-şi 
legei dezvoltărei literare, mai mult de cit atita: 
al însă-şi legei desvoltărei spiritului omenesc, | 

Vorbind cu Hegel şi întrebuinţind termino- 
dogia lui, am zice că aceasta e mişcarea dialec- 
tică a spiritului omenesc, unde, un curent lite- 
rar meagă (Hegel) alt curent, pentru a fi la rindul 
săi negat de altul. Sau întrebuinţind o concepţie şi 
un termin mai modern: aici avem a face cu o: 
lege a însă-şi evoluţiei literare. 

Un curent literar se naşte, se dezvoltă, î în- 

floreşte şi moare şi altul îi ia locul, supuindu-se 
aceloraşi legi imuabile ale evoluţiei universale. 

— «Aha, va zice un cetitor prea din cale afară
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perspicace, am înţeles unde o aduci : adică curentul 

literar de azi în ţara rominească fiind cel . din 

urmă în timp, în evoluţie, e superior celor trecute; 

deci o înnapoiere la literatura trecută pentru. a 

ne adăpa din ea, a ne inspira şi a o imita, ar 

fi: un pas înapoi, ar fi un pas reacţionar pentrv 

literatura noastră |» e 

Că ar fi un pas reacţionar e adevărat, dar 

nu pentru că [iterații de azi sint superiori celor 

din trecut. Intreaga argumentare a excelentului 

mei cetitor e deci greşită. 

Evoluție nu e. identic cu progres, după. cum 

cred unii cetăţeni onorabili:. evoluţia e “mişcarea 

şi schimbarea fenomenelor. în timp; şi din punc- 

tul de vedere al omului, această schimbare poate 

fi progresivă sau regresivă — prin ea însă-şi ea nu e 

nici una, nici alta. Cel din urmă fenomen în timp 

deci, fie în seria fenomenelor organice, fie în seria 

fenomenelor psihice, nu e neapărat cel mai superior 

din punctul de vedere al omului: se poate deci 

foarte bine ca un curent. saă o epocă literară 

contemporană nouă să fie inferioară, din punctul de 

vedere al artei, unui curent de acum trei sute 

de ani. 
Mai mult de cât atita: curentele şi epocile 

literare atîrnă negreşit de restul vieţei sociale a 

unei epoci; dar aceasta nu în sensul că cea mai 

inaltă treaptă a dezvoltărei sociale să fie întovărăşită 

de cea mai înaltă treaptă a dezvoltărei artistice. 

Se poate întîmpla chiar contrariul, adică o treaptă
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de dezvoltare socială superioară să fie representată 
şi exprimată de o manifestare artistică mai săracă, 
de cit o treaptă de dezvoltare socială inferioară. 

Ast-fel Englitera de azi eatât de superioară 
Engliterei din timpul Elisabetei, cît sîntem noi 
acum superiori centrului Africei; literatura însă din 
vremea Elisabetei, epoca lui Shakespeare, de sigur 
nu e inferioară literaturei de azi. 

Un exemplu mai frapant e Germania, 
Germania de azi, sub raportul economic, poli- 

tic, moral, ştiinţific, e nemăsurat superioară Ger- 
„maniei de acum o sută de ani, iar literatura Ger- 
maniei de azi e atit de nemăsurat inferioară lite- 
raturei de acum o sută de ani, a epocei lui Les- 
sing, Goethe, Schiller. 

Ast-fel că aici s'ar putea zice că există un 
raport invers. | 

“Ştiu, că aceasta jigneşte bunul nostru simț, 
spiritul -de simetrie; de cit, mersului firesc al lu- 
crurilor puţin îi pasă de bunul nostru simţ şi 
spiritul de simetrie, IL, 

De sigur, acest bun simţ poate să ne obiec- 
teze: foarte bine, dar dacă literatura Germaniei de 
azi e aşa de slabă în comparaţie cu epoca ei cla- 
sică, literaţii de azi n'au de cit să se întoarcă la 
Zradijia largă şi variată a lui Lessing, Goethe, 
Schiller, să se inspire di'ntr'inşii şi să-i imiteze. 
Sai, cum zice d. Panu, mustrind pe poeţii de 
azi că neglijează tradiţia noastră literară şi at 
ca model. numai pe Eminescu: «O. generaţie,
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care s'ar înspira şi ar purcede de la o întreagă 

pleiadă a unei mişcări literare de valoare, relativ 

chiar puţină, va produce mai bine, mai bogat şi 

„mai original, de cit inspirindu-se de la un singur 

poet, de cit imitind servil .pe un singur poet, 

aibă acela, iel pentru iel,- ori-cît de mare valoare. - 

lată marea slăbiciune a literaturei noastre actuale; 

toţi poeţii, poetaştrii şi poeţoii, s'aii repezit cu lă- 

comie să se adapela un sigur izvor— Eminescu» . 

Pentru aritmetica vieţei practice, aşa e; cu cit” 

imitezi pe mai mulţi poeţi, cu atît produci mai 

bine ; şi eară-şi e: evident că, de pildă zece poeţi 

de valoare relativ puţină, tot fac ei citvre-o tre 

de o valoare mai însemnată, și deci): inspirindu-te 

şi imitind pe patru poeţi de valoarea lui Emi- 

mescu, vei produce mai bine, mai bogat. 

„Aşa ie; de cît, filosofiei artei puţin îi pasă 

de aritmetica. vieţei zilnice—şi în artă e posibil ca 

înspirindu-te şi imitind (pe cit poate fi vorba în 

artă de imitare), pe un Eminescu, să facio ope- 

ră de oare-care valoare, iar. inspirindute (pen- 

tru producerea artistică) şi imitind două-zeci de 

poeţi, fie-care mai mare de cit Eminescu, vei pro- 

duce o lucrare nulă. 
Şi iată, în puţine cuvinte, cum şi de ce: 

In vecinica mişcare numită viaţă, nu poate 

fi nici stare pe loc, nici odihnă; trebue să mergi. 

înainte sai îndărăt (bine înţeles, îrzzzazzz/e şz 

îndăvăt, din punctul de vedere omenesc). În a- 

ceastă vecinică mişcare,. se schimbă stările sociale
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şi împreună cu ele, şi în ele, se schimbă relaţiu- 
nile omeneşti, se schimbă moravurile, ideile, sim- 
ţimintele,—într'un cuvint, modul de a simţi şi gîndi 
— iar împreună cu aceste schimbări se schimbă 
şi literatura, care nu e de cit o manifestare a 
acestor moduri de viaţă, de gindire, de simţire. Li- 
teratura fie-cărei epoci exprimă deci modul de a 
gindi şi a simţi al acelei epoci. Dacă această, 
exprimare artistică a modului. de. viaţă, de gîn- 
dire, de simţire va fi sai nu făcută într'un mod 
superior artistic, aceasta depinde de două con- 
diţiuni. Prima e apariţia şi prezenţa în acea epocă 
a geniilor sati talentelor mari; aceasta e pen- 
tru fie-care epocă o condiţie accidentală, fiind-că 
geniul e un accident fericit. A doua condiţiune 
esenţială e mediul social, condiţiunile sociale în- 

„conjurătoare, favorabile pentru deplina şi armonica 
desvoltare a talentelor. Dacă aceste două condiţi- 
uni coexistă, literatura epocei va fi genială, dacă 
lipsesc mai mult sai mai puţin, va fi şi literatura 
mai mult saă mai puţin slabă. 

Dar genială, sau slabă, literatura fie-cărei epoci 
exprimă şi trebue să exprime modul de a vieţui, 
de a gindi, de a simţi al epocei corespunzătoare 
— şi în definitiv fie-care epocă are literatura pe 
care o merită, pe care trebue să o aibâ. 

Dar slabă sau nu, literaţii unei epoci ulte- 
rioare nu pot să înceapă să imiteze literatura 
unei epoci trecute (şi dacă seintimplă aşa ceva, 
apoi numai în virtutea unor cauze politico-sociale
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excepţionale) pentru că ei trebue şi nu pot de 

cit să. exprime viaţa epocei lor, podu/ ei de -a 

gindi şi simţi, Critica poate lua ca punct de 

plecare pentru opera sa o literatură trecută, 

pentru că arta e însu-şi obiectul, elementul criticei, 

arta e atmosfera în care trăeşte şi se dezvoltă 

critica; obiectul artei şi mai ales al poeziei lirice 

(şi roga nu se uita că în aceste articole vorbim 

mai ales de poezia lirică) e insă-şi viaţa încon- 

jurătoare; atmosfera în care trăeşte şi se dezvoltă 

poezia e însă-şi atmosfera morală a epocei. lată 

pentru ce un poet dintr'o anumită epocă nu poate 

şi nu trebue să imiteze un poetdintro epocă 

trecută, ori-cit de mare ar fi acela — şi dacă 

acest poet de talent mijlocii, exprimind viaţa pe 

care el însu-şi o trăeşte, va face o operă pasabilă, 

cind se va apuca să imiteze geniile trecutului şi 

să exprime, deci o viaţă pe care n'o cunoaşte, 

n'a trâit'o, va face o operăridiculă. Şi iată pentru 

ce un eminescian, care, sub influenţa lui Emi- 

nescu, inspirîndu-se. din el şi avindu-l ca model, 

va. produce o operă pasabilă, cind va începe să 

imiteze pe marele Pindar, va face o operă ridiculă. 

Şi iată pentru ce romancierii de azi ai Ger- 

maniei se inspiră de la contemporanii lor ruşi, 

franceji, de la Zola, Maupassant, îar nu din 

[Verther saă Wilhelm Meister al archigenialului 

lor Goethe; de asemenea dramaturgii germani 

de azi sînt influenţaţi deIbsen, iarnu de Schiller,
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romancierii Italiei de azi se inspiră de la ruşi şi 
francezi şi nu de la genialul lor Manzoni, ş.a.m.d. 

La. lumina acestor adevăruri dobindite, am 
putea să abordăm însu-şi miezul articolelor d-lui 
Panu, adică relaţia dintre Eminescianii noştri 

"de: azi şi literatura trecută; dar mai înainte 
neapărat, trebue să vedem ce e Eminescu, ce 
sint eminescianii, ce e curentul eminescian, căci 
lămuririle în această privință ne vor lumina și 
mai bine asupra celor zise pînă acum. 

, II 

Eminescu şi curentul Eminescian. 

Cind am cetit întâiaşi dată în Epoca /zlerară că 
„dominarea curentului Eminescu şi în parte chiar 
“existenţa lui se datorește lăcomiei de glorie a 
„unor poeţi şi complicităţei unui critic, mi-am adus 
aminte fără voia mea de nişte articole economice 
şi publicistice pe cari le-am cetit în organul d-lui 
Panu, în Ziua. ” 

In No. 8o al acestei gazete, în rubrica « Chesti- 
uni economice» distinsul economist susţine că lupta 
atit de acută din secolul nostru între capital 
şi muncă, patroni şi muncitori, jertfele nenumă- 

|, rate ce costă această luptă, le datorim nesocotinţei 
şi neprevederei economiştilor, cari ai propovă- 

|. duit libertatea deplină a transacţiunilor, formu- 
lind-o într'o cunoscută frază ; /z7sscz faire, daissez
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passer!). Intr'un articol scris, .cu prilejul torturilor din: 

Bacău, distinsul publicist politic vorbeşte de sta- 

rea de ilegalitate care domneşte la noi, de faptul 

că doi oameni politici au vrut să introducă o- 

stare legală: d. Fleva şi C. A. Rosetti, dar: 

amândoi n'a reuşit. Care e pricina insuccesului lor ?' 

«Nu staă la îndoială a zice, spune eminentul pu- 

plicist, că atit C. A. Rosetti cit şi d. Fleva dato- 

resc insuccesul lor în mare parte însu-şi tempe- 

ramentului lor>, sai lipsei de «supleță cuvenită. 

politică». (Ziua Vo. 76). 

Dar ce are aface una cu alta, mă vor între- 

rupe de sigur cetitorii mei, ce are a face doctrina 

economiştilor despre neamestecul statului sai: 

introducerea domnici legilor în ţara noastră cu 

Eminescu şi curentul Eminescian?... Apoi are mult 

  

1) Ietă propiile cuvinte ale distinsulul economist : 

dA fost o mare nesocotință din partea economiştilor cînd aii procla- 

mat libertatea ilhmitati a muncel, a învoelel, A fost e idee nenorocită 

cînd ati declarat că învoelile, fixarea salariului, concediarea lucrătorilor, 

exc, attrnă şi trebue să atirne de legea ofertel şi a cererel. - 

Cind aceeaşi econoinişui aii rupt complect cu trecutul, decretîndun in- 

dustrialism noii, în care să fie un singur principii dominant <ajută te că te 

va ajuta D-zet»,—-ccl la aceasta se reduce faimosul «laisser faire, lais- 

sez passer> — atunci el fără să ştie poate, aii semănat teribila seminţă 

de discordie, care a-zi separă în două tabere pe pairon! şi muncitori. 

Economiştil trebueaii să înţeleagă că nu e cu putinţă ca să laşi fără 

nick o protecţie pe ce! slabi faţă cu acertart, şi că idealul beruluY an-" 

gajament şi al libere! inisative particulare pot aduce desastroase consec- 

veuţe. | | 

Dacă economiștii ar fi ţinut seamă de legislaţia cin trecut cu privire 

la raporturile dintre patoni şi lucrători, şi ar fi păstriato adaptind'o 

noilor necesități ale marei industril, cu aceasta ar fi cruțat 100 de ant 

de teribilă muncă și de eno:me pagube». ”



  

  
  

D. Panu asupra ctriticei şi literaturei 155 

a face, fentru că-îu câte-şi trele cazurile ie aceeaşi 
greşeală în a înfățișa fenomenele fie din domeniul 
economiei sociale, fie din domertul politic soctat, 
fie din cel btrar; şi în câle-şi trele cazuri: 

_e acelaşi mod greşi! de a explica pricinile pozilive: 
saii negalive ale acestor fenomene. 

le evident că de oare ce nesocotinţa și ne- 
prevederea economiştilor a fost pricina că «teri-- 
bila seminţă de : discordie şi dușmănie care astăzi. 
separă în două tabere pe patroni şi muncitori»: 
n'a dispărut saă nu sa îndulcit, iar temperamen- 
tul lui Rosetti ie pricina că nu sa întemeiat la noi: 
domnia legilor încă acum cinci-spre-zece ani, ie- 
natural că şi pricina curentului Eminescu să fie 
temperamentul invidios al poeţilor sai nepricepe-- 
rea criticului. Şi dacă economiştii ar fi fost mai: 
cuminţi şi mai prevăzători, Rosetti mai cu multă. 
« supleţă politică», iar poeţii noştri nelacomi de 
glorie, n'am fi avut nici lupta acută şi distrugâ-- 
toare între lucrători şi patroni, nici starea de 
ilegalitate, nici curentul Eminescu. 

Din nenorocire lucrurile staă. alt-fel. 
«Teribila seminţă de ură şi discordie între 

patroni şi lucrători» a -fost sădită de însă-şi treapta. 
de dezvoltare a  producţiunei economice, - de 
marea industrie. Burghezimea, reprezentanta ma- 
rei industrii, avea nevoie de învoeli libere, de 
libera exploatare a lucrătorilor. Şi fiind-că bur- 
ghezimea reprezintă progresul în producţiune, 
fiind-că ea era clasa dominantă, iea a facut să
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-predomine interesele ei; economiştii întru cit re- 

prezentaă interesele burghezimei, ai creeat teorii 

ad-hoc pentru apărarea intereselor ei, iar dacă 

ar fi fost mai socozzzi şi ar fi luat partea lucrăto- 

rilor, mar fi fost ascultați şi atita tot. Ceea 

„ce cere economistul nostru de la economiști, adică 

protecţie legală a muncei, ma putut fi smuls bur- 

-ghezimei de cît după o luptă uriaşă. A trebuit 

-o luptă în sînul însu-şi claselor dominante, între 

burghezimea reprezentantă a marei industrii şi 

aristocraţimea reprezenanta proprictăţei funciare, 

care a luat partea lucrătorilor, şi a trebuito 

luptă îndelungată, plină de jertfe, de singe şi de 

vieţi omeneşti din partea lucrătorilor, ca să smulgă 

aceste legi. Cum dar ar fi putut să facă econo- 

miştii prin teoriile lor acea ce de-abia a putut 

-să facă o luptă uriaşă, asemănătoare cu formida- 

bilele procese ale naturei? Cine i-ar fi ascultat?!) 

“Rolul lor de împăciuitori ai intereselor: acestor două 

<lase protivnice nu putea fi de cit aproape nul. 

Şi cu explicaţia nereuşitei lui Rosetti stăm 

tot aşa. 

Formele politico-sociale, pe cari le-a îmbră- 

cat ţara noastră, la un timp dat, ieraii departe 

de a fi potrivite cu realitatea lucrurilor. lera 

deci fatal ca între formele politico-sociale re- 

3) Dealmintrelea legenda atit de înrădicinată că economiștii aii fost 

“pentru absolutul neamestec al statului între lucrători şi patroni începe 

= Tea să fie spuiberată.
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prezentate pe hirtie de anumite legi şi între viaţa. 
reală, relaţiile reale, să nască o deosebire profundă,. 
care se manifestă în primul rind prin neobservarea. 
legilor, prin câălcarea lor. | | 

Această deosebire între starea formală-legală. 
“şi starea reală în ţara noastră ie un fapt care do- 
minează în parte însemnată întreaga noastră viaţă. 
politico-socială de mai. bine de trei zeci de ani.. 

Pentru a remedia acest râti- în-toată.întinde-- 
rea lui, trebue deci de ridicat starea reală şi. 

” relaţiile reale ale vieţei pină la starea formală, 
pină la. instituţiile civilizate  liberalo-burgheze.. 
Aceasta e o revoluţie mult mai grea de cit aceea. 
“de la 1848, pentru aceasta trebuie vreme şi 
conlucrarea a o mulţime .de oameni. Dacă Ro-- 
setti ar fi avut sufle/a politică. a tuturor oa- 

„menilor politiei din lume, încă n'ar fi putut reuşi.. 
Rosetti, unul din cei.-mai ilustri reprezentanţi ai. 

„acestei din urmă revoluţii, a făcut tocmai acea ce 
trebuia să facă pe vremea lui, ce ai făcut toţi; 
oamenii mari, cari ai atacat probleme necoapte,. 
neajunse încă la vremea cînd pot să fie rezolvite. 
El a fost învins, necesarmente învins,. dar n'a. 
transigiat, n'a fâcut concesii peste concesii, sub. 

„cuvint că ie om de stat şi a căzut în picioare, cu 
capul sus, lăsindu-şi numele de steag pentru acei. 
ce vor veni după iel. Şi în toate aceste lati ajutat 
nesupleţa lui politică şi nesupleţa lui de caracter.. 
„Se. înţelege: sint alte condițiuni acuma şi. 

poate s'ar putea face şi lucra alt-fel.
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Dacă trecem acuma la Eminescianism, la 

curentul Eminescu, vom vedea că şi aici chestia e 

mult mai adincă de cit s'ar părea la prima ve- 

«dere. | 
sa % 

Acum patru-zeci de ani ţara rominească a în- 

ceput să sufere o prefacere radicală. Ostare nouă 

de lucruri înlocuia o stare de lucruri consacrată 

printr'o lungă desvoltare istorică. Şi această 

inlocuire a unei stări de lucruri prin alta nu se 

săvirşia pas cu pas, ci relativ brusc, aşa cum 

era impus de însu-şi condiţiunile istorice în cari 

se găsea ţara noastră. | 

Liberarea iobagilor, producerea pentru vîn- 

zare inlocuind în mare parte producerea pentru 

-propria întrebuințare, dezvoltarea oraşelor şi a 

-vieţei orăşeneşti, o constituţie liberală înlocuind 

instituţiile politice semi-feudale, drumurile de fer, te- 

“legraful, relaţiile uşoare şi continue cu occidentul 

european, şcolile superioare şi adăparea unor pă- 

-turi mai largi la izvoarele ştiinţei şi artei Europei 

„occidentale, — iată schimbările profunde operate 

în. viaţa noastră socială. 

Se înțelege câ această schimbare bruscă şi 

-profundă a unei stări sociale în alta, nu putea 

să nu fe urmată de o adincă schimbare în mo- 

-ravurile ţărei, în modul ei de a gindi şi de a 

simţi. Această schimbare în moravuri, în. idei, 

“în simţiri trebuia să fie însemnată mai ales în 

„păturile orăşeneşti. | e 
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Ca să ne înfăţoşăm mai clar şi mai plastic cit 
<le profundă «e această schimbare, mai ales în 
păturile culte, — şi cînd e chestia de literatură, 

-mai ales de aceste pături, trebue să fie vorba, 
„“fiind-că ele dau şi scriitori şi cititori, — să com- 
parăm viaţa unui tinăr mai cult de acum o ju- 
mătate de veac cu viaţa unuia din ziua de azi. 

Copil: învăţa: puţin, ducea -o viaţă trupeşte 
“sănătoasă;  tinâr: se scula “dirhineața, săruta 
mîna părinţilor, lua cafeaua, se ducea în prăvă- 
Mie sai la slujbă, sai. la cimp, se întorcea la 
vremea mesei, pe urmă odihna, culcatul de 

„vreme, * sculatul de dimineaţă. A venit vremea 
să se însoare, — îngrijaă părinţii ; ce grijă avea 
“el? Insurat la vreme, gospodar. Viaţa lui curgea 
tot aşa de liniştită: nevasta cunoştea gospodăria 
ŞI îndatoririle ei, bărbatul pe ale lui, botezat 
copii, mergeau frumos Duminica la biserică. 
„Interes mai largi intelectuale lipseai, politica 
în înţelesul de. azi asemenea. Zilele treceau ase- 
mănătoare unele cu altele: azi ca miine, ieri 
ca azi. e | | 

Cam aceasta era viaţa unui om mai avut din 
“vremea aceea, şi numai oamenii mai avuţi puteati 
:să dea şi oameni ceva mai culți. 

Aceste condițiuni de traii, atit de nepriin- 
cioase pentru viaţa intelectuală, pentru lărgirea 
orizontului intelectual, atît de nepotrivite pentru 
-adincirea afectelor, sentimentelor, pasiunilor, această 
“viaţă e însă foarte favorabilă echilibrului corporal



160 D. Panu asupra criticei şi literature! 
  

şi sufletesc şi mai ales favorabilă sănătăţei cor- 
porale şi nervoase, vieţei animalice a omului. 

Şi acum închipuiţi-vă, sau mai bine obser- 
vaţi viaţa unui tînăr mai cult, mai ales viaţa de 
azi a proletarului muncei intelectuale—căci clasa 

aceasta de oameni dă mai cu seamă şi scriitorii. 
şi cetitorii în zilele noastre. - Copil: e deja plin 
de griji, învaţă mult, în şcoala petrece o parte în-- 
semnată a vieţei: 15—18 ani. Deja în şcoală.i 
se dezvoltă toate sentimentele de invidie, emu-- 
lare, şiretenie atit de necesare azi în lupta pen- 
tru existenţă. Tinăr: trebue să dea virtos din 
coate, trebue să-şi încordeze toate puterile fizice: 
ca să poată străbate în. această luptă ucigătoare 

pentru traii. - Se 
Această luptă durează toată viaţa şi fie-care: 

zi din viaţă: e otrăvită de nesiguranța zilei de: 
miine. | | 

Ziua, muncă şi muncă nervoasă; noaptea, 

teatru enervant, pe urmă cafenele, petreceri, de- 

multe ori deboşuri. Şi luxul strălucitor, :aprinzător: 

de dorinţi, de invidie amară şi sărăcia umilitoare, 

aprinzătoare de ură şi zgomotul oraşului, gazetele- 
zilnice, aducătoare de ştiri din cîte-şi patru colţuri: 

ale lumei şi politica, arta, toate excită gîndirea,. 
exaltează simţimintele, zgudue nervii. Dar viaţa 

erotică sexuală, poate mai importantă de cât toate.. . 

Copil: e deja iniţiat în, toate misterele amo- 

rului, în toate tainele conrupției; simţimentele: 

sexuale exaltate peste măsură, se amorezează de:
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zeci de ori pină la însurătoare şi se însoară istovit 
de bărbiţie!). : 

Această viaţă e imens deosebită de cea din 
epoca trecută; ea e atit de prielnică lărgirei ori- 
zontului intelectual, în cit aproape ameninţă hotarele 
inteligenţei; e atit de potrivită pentru adincirea 
sentimentelor, afectelor, pasiunilor pînă la exalta- 
rea lor patologică, dar tot odată şi. atit de defa- 
vorabilă sănătăţei şi echilibrului corporal” şi sufle- 
tesc| Ea produce neurastenia, nevroza, întrun 
cuvînt acea stare patologică sufletească, pe 'care 
oamenii cari o simt, dar nu ştii s'o explice, o 

- numesc: boala veacului. , | 
Această stare sufletească nouă, aceste gin- 

duri zbuciumate, chinuitoare, trebuea. să fie expri- 
mate într'o formă artistică. - 

Care era forma şi genul literar în care pu- 
tea să fie mai cu succes exprimat acest notă 

„cat dâme sai, în traducere incomplectă, stare su- 
fletească? - o | 

Un om, care ştie să analizeze producţiile ar- 
„tistice în legătură cu stările sociale în cari ele iai 
naştere, ar putea cu uşurinţă să prezică genul şi 

forma literară, care va exprima mai cu succes 
modul noii de a simţi, de a gîndi. 

Gindurile zbuciumate cari” apasă cugetarea, 

  

. 1) “Toate chestiile atinse aici sînt dezvoltate pe larg în articolele 
mele «Cauzele . pesimismuluY în literatură şi viaţă» şi mal ales, în ar- 
ticolul cArtiştii proletar! intelectualY», - . 

31218. — StudiY critice, 11
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simţimintele adinci chinuitoare, cari ameninţă să 

rupă inima, pot fi exprimate numai direct ca 

proprii cugetări şi simţiri, dar nu indirect, ca sim- 

ţurile şi cugetările altora. | 

Un scriitor zbuciumat de ginduri, chinuit de 

pasiuni, € în mod necesar individualist, e prea 

ocupat de propriile sale idei şi simţiri ca să le 

aştearnă  altmintrelea de cît ca exprimare a 

eului său. | 
Genul literar însă, care exprimă mai bine 

sentimentele. şi suferinţile individuale, e genul liric, 

un gen mai ales subiectivist şi individualist. 

Acest gen literar, atit de individualist, e foarte 

potrivit pentru societatea burgheză, atit de 

egoistă şi de individualistă, al cărei principiu e- 

senţial e atit de bine exprimat de economiştii 

burgheji, în celebra formulă: . «fie-care pentru 

dinsul şi Dumnezei pentru toţi». 

E deci foarte explicabil de ce în societatea 

modernă burgheză, în Europa occidentală, lirica 

a luat o desvoltare atit de exagerată, a inundat 

chiar, în mod nejustificat, genurile literare cu. cari 

mai fi trebuit să aibă de cît foarte “puţin comun şi a 

căzut în exagerări monstruoase la decadenţi. Li- 

pica era deci acel gen literar, care trebuea să 

exprime acest noii mod de a gîndi şi a simţi al 

unor anumite pături sociale la noi în ţară. La nol 

chiar mai exclusiv de cit în occidentul Europei 

şi aceasta. pentru două cauze. Prima, fiindcă 

acest torent de idei, impresii, simţiminte  chi-
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nuitoare, ne-a venit mai pe neaşteptate, mai brusc, 
şi a trebuit deci să zgudue şi mai mult sufe- 
tul nepregătit; a doua, fiind-că prin starea noa- 
stră înapoiată culturală n'am fost pregătiţi pen- 
tru un gen superior—romanul. 

Era deci natural, ca la noi un poet liric să 
fie acela care, exprimind propriile sale gindiri şi 
simţiminte “zbuciumate, să exprime tot o dată 
starea de suflet (letat d'âme)” a'epocei. sale; şi 
am avut norocul ca ăst poet, să fie nu numai li- 

ric, dar să fie şi un mare poet, să fie Mihail 
Eminescu. 

Eminescu a fost el un genii, a fost numai 
un mare talent? Din nenorocire, aceste epitete sînt 
aşa de relative! Atita e sigur, că în exprimarea 
sentimentelor erotice ajunge une-ori pînă la Mus- 
set, în exprimarea gindurilor înalte pînă la Le- 
nau — şi aceasta nu e puţin. 

Sint şi alte merite cari îl pun pe Eminescu 
între cei aleşi, între marii artişti. 

Eminescu, ca toţi marii poeţi lirici, cari au 
făcut epocă într'o literatură, singur şi-a făurit in- 
strumentul pentru creaţiunea lui, el a creat limba 
lirică necesară pentru: exprimarea unor idei şi 
sentimente adinci, de cari nici nu visa literatura 
trecută, 

Al doilea, ca toţi marii artişti, Eminescu a 
fost profet. prin arta lui, cu alte cuvinte el a ex- 
„primat idei, sentimente,. stări sufleteşti, cari toc- 
mai în urmâ-trebuea să se dezvolte mai cu putere.
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Aici e explicarea faptului pe care-l aduce d. 

Panu şi căruia îi dă o explicaţie greşită, anume 

că Eminescu n'a fost băgat în seamă la început 

şi a devenit celebru după ce a înebunit. 

Cind Eminescu a început să scrie, toate re- 

laţiile sociale schițate mai sus nu se desvoltaseră 

incă în totul şi deci nici stările sufleteşti cărora 

ele dai naştere. Dar cu marea sa inimă şi cu 

ochiul săi profetic, el a văzut şi a simţit viaţa care 

se închega împrejurul săă şi care trebuca să 

ia o dezvoltare mai mare, mai tîrziă. lată de ce 

Eminescu n'a fost înţeles de la început. Aceasta 

se întîmplă de altmintrelea mai cu toți marii poeţi 

şi mai tot-de-a-una din aceea-şi cauză, 

Al treilea fapt, care îl pune pe Eminescu 

în rindul marilor artişti şi care, îi dă. dreptul la 

o glorie pe care trebue s'o împartă cu puţini ar- 

tişti chiar în literaturile mai vechi, e tocmai faptul 

de care acuză d. Panu curentul Eminescian:. lipsa 

de continuitate cu literatura trecută, 

Să nu se crează că fac paradoxe. 

In adevăr, poezia lirică nu e un monopol 

exclusiv al epocei noastre, ea a existat în toate 

epocile literare însemnate; în vremea noastră ea 

a luat o desvoltare mai mare, a devenit mai bo-. 

gată, mai profundă în exprimarea adincilor şi 

zbuciumatelor sentimente. “ | | 

Țerile culte. însă cu un bogat trecut literar 

ai avut şi o poezie lirică trecută bogată. şi chiar 

epoce istorice întru cît-va asemănătoare cu epoca
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noastră, deci favorabile  înflorirei _liricei ; ast-fel 
pomenim în treacât epoca lirică a lui Petrarca. 
În alte ţeri deci un mare poet are predecesori 
Şi în trecut şi une ori chiar în epoca lui; şi dacă 
ori ce mare artist reformator în arta sa făureşte 
cl singur instrumentul creărei, formează limba şi 
modul exprimărei pentru creaţiunea lui, aceasta 
îi era mult mai grei lui Eminescu de cit celor 
cu o literatură mai veche.  Zoinescze a avut 
aproape predecesori. Lirica şi mai ales lirica erotică 
în literatura noastră trecută e nulă; e aproape 
mulă şi la Gr. Alexandrescu. La Alexandri ea 
e gingaşă, frumoasâ, dar superficială ; şi zbuciu- 
mata lirică a lui Eminescu n'are nici 6 asemănare 
cu cea elegantă şi veselă a lui Alexandri. 

lată deci opera lui Eminescu. Şi iată de ce el 
: are atita influență puternică, iată de ce a creat o 

școală, un curent dominator în literatura noastră, 
căruia i:a dat numele, şi iată de ce epoca noastră 
literară va fi numită epoca lui Eminescu, 

Să vedem acum şcoala lui : ce sint Emine- 
scianii, ce e curentul Eminescian? 

Inainte de a vedea ce eşcoala lui Eminescu, am 
"face următoarea întrebare: oare fără “Eminescu, 
dacă sar fi întîmplat o nenorocire ca el să moară 
în copilărie, curentul liric de azi ar fi fost el cu. 
totul altul, ori poate nici n'ar fi existat? | 

Neîndoelnic că da, ar fi existat. Ca formă ar 
fi fost întru cit-va inferior, ar fi purtat alt nume,
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dar ar fi avut acelea-şi caractere esenţiale. Şi acum 
cred că.e uşor de văzut de ce. 

Curentul Eminescu e produsul unei anumite 
stări sufleteşti, caracteristice pentru epoca noastră 
şi deci curentul s'ar fi produs în ori-ce caz. Inde- 
pendent de influența lui Eminescu ai scris pe 
atunci în aceeaşi direcţie lirică : Zamfirescu, Roneti- 
Roman,  Nicoleanu — la acest din urmă sint 
versuri frumoase, admirabile, cari prin frumuseţă 
şi energie se apropie de ale lui Eminescu. Nimeni 
dintre ei numai n'a avut atita talentca să exprime 
acelea-şi idei şi sentimente cu aceeaşi profunzi- 
me, cu aceeaşi strălucire. 

Poetul eminescian nu exprimă anume simţi- 
minte şi gîndiri pentru că-i place Eminescu, ci 
îi place aşa de mult şi îi produce aşa de mare 
impresie Eminescu, pentru că exprimă anume 
gindiri şi simţimente, cari îl zbuciumă şi pe el, 
pe tînărul poet. Un scriitor de talent, eminescian 
exprimă propriile sale gîndiri şi simţiminte, nu 
gindirile şi simţimintele lui Eminescu — cu cîtă 
putere şi originalitate, asta natural depinde deja 
de mărimea talentului: Numai acei lipsiţi cu desă- 
vîrşire de talent nu vor reuşi să exprime propriile 
„lor simţiri şi gindiri şi de aceea vor transcrie pe. 
Eminescu ; dar operele acestor lipsiţi de talent, ca 
şi ale acelora cari scincesc şi pling, fiind-că. 
aşa e moda, aparţin coșului redacţiilor —'şi aceştia, 
ori pe cine ar imita, ori de unde sar inspira, 

„tot nuli vor remînea.
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Dar e absolut nedrept a nega personalitatea 
artistică la un Vlăhuţă, O. Carp, Duiliu Zamfirescu 
şi la Beldiceanu, I. Păun, Traian Demetrescu, Po- 
povici-Bănăţeanu, Gheorghe din Moldova, A. Cuza, 
Stavri, Radu Rosetti, Gorun, Steuermann, Iosif, 
G. Ranetti, Cişman, Pavelescu şi cîţi-va alţii. 

Ceea-ce face să fim aşa de nedrepți şi să 
negăm originalitatea eminescienilor, e tocmai acea 
comunitate în modul de a simţi-şi--a gîndi, impusă 
de însă-şi epoca în care trăim. 

Natural că prin asta nu vreau să spun că 
Eminescu a monopolizat poezia lirică a epocei 
noastre şi că modul dea simţi şi a gindi alvremei. 
noastre nu poate găsi şi un mod deosebit de 
exprimare ; dar pentru aceasta se vede că nu s'a 
născut. încă al doilea Eminescu. “De altmintrelea 
cine ar putea să nege personalitatea artistică şi 
originalitatea lui Vlăhuţă sati O. Carp? 

Ca să aret cît de mult stăpîneşte un anu- 
mit mod de a gindi şi a simţi întreaga poezie 
lirică a epocei noastre, voii aduce aici două exem- 
ple caracteristice: 

D. A. Macedonsky, rivalul atit de învins al 
lui Eminescu, după cum se ştie, toată viaţa sa 
luptat în potriva acestuia. În opera poetică a d-lui 
Macedonsky, atît de inegală, sînt şi versuri fru- : 
moase, generoase, energice —- şi aceste versuri sint 
cam eminesciâne. Dar d. Macedonsky va protesta 

„şi va arăta că tot ce a scris e în afară de influența 
-lui Eminescu. Cred —- şi aceasta face cinste origi-
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nalităţei d-sale, dar dovedeşte şi mai bine ceea 

ce susţinem. 
Dar d. Macedonsky a vrut să fie original 

cu ori-ce preţ, să nu se asemene de loc cu curentul 

dominant, şi ast-fel din originalitate . în originali- 

"tate a ajunsla poezia decadento-simbolistă-impre- 

sionistă .harmonistă. Dar decadentismul modern nu . 

e alt-ceva de cit degenerarea liricei moderne însăşi, 

e un termen la care trebuie să ajungă lirica în 

evoluţia ei, e bătrineţea, degenerarea, decăderea 

liricei, e un termen deci la care trebuea să ajungă 

şi. lirica eminesciană. Ast-fel se poate zice, cu 

drept cuvînt, că d. Macedonsky :în lupta sa cu 

ori-ce preţ pentru a fi :original, pentru a nu fi 

al epocei, sale, pentru a nu fi eminescian, după 

mult încunjur, ajunge eminescian decadent. 

„Iată ahă pildă: D. A. Bacalbaşa dirija acuma 

un ah, cu talent și cu mult brio, o foae literară 

«Adevărul literar». 
In accastă foae spirtualul scriitor îşi bătea 

joc cu multă vervă de văicărările,. de «pleurni- 

şeria> poeţilor eminesciani. 
Dar, Bacalbaşa scrie une-ori versuri. şi ver- 

suri frumoase; şi în aceea-şi vreme chiar cu sar- 

casmele. în potriva plinsetelor poeţilor, Bacalbaşa. 

a scris o serie de strofe în proză, cari denotă | 

un temperament de poet. In aceste strofe însă se 

exprimau nişte sentimente atit de. triste, întunecate, 

accente atit de plingătoare, în cit întreceaii pe 

ale multor eminesciani. Aici vedem deci cum chiar 

=  
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un om, care pricepe neajunsurile -unui curent 
literar şi le arată ca atare dintr'un punct de ve. 
dere social mai înnalt, cînd va voi şi va putea 
să-şi exprime sincer într'o formă artistică propriile 
sale sentimente, atunci se va areta adesea că 
sentimentele lui adinci sînt cele dominante ale 
«pocei. | 

FEminesctanismul, curentul eminescian, e aleci 
an curent dirte produs de o anumită epocă socială, 
de un anumit mod de a gîndi şi a simți a/ 
acestei epoci şi care da rîndul să exprimă acest 
mod de a gîndi şi a simţi. Și tocmai aceasta îl 
face dominant, 

lar pentru d. Panu curentul şi dominarea 
lui se datoreşte invidiei şi lăcomiei de glorie a 
citor-va poeţi şi complicităţei unui critic, 

Şi acuma putem trece la însu-şi remediul 
propus de d. Panu în potriva sărăciei noastre 
literare. 

IV 

Remediul d-lui Panu ă 

După toate desvoltările făcute, să abordăm 
însu-şi fondul articolelor d.lui' Panu: pricina slăbi- 
ciunei literaturei noastre de azi şi remediul la a-



1%0 D. Panu asupra criticei şi literaturei 

O întrebare va fi suggerată de sigur în min- 

tea fie-căruia. Literatura noastră de azi e slabă. 

Bine: dâr cum poate fi pricina acestei slăbiciuni 

faptul că poeţii noştri nu se inspiră din poeţii 

renaşterei noastre literare şi nu îi imitează? 

Cum? 

Un tînăr poet, exprimindu-și simţimintele şi 

ideile proprii cari îl chinuesc, trăind într'o epocă 

producătoare de aceste simţimente şi idei, avind ca 

model un maestru care a exprimat un mod ana- 

log de a gîndi şi a simţi, şi cu toate acestea a- 

cest tinăr a produs o operă slabă; cum acela-şi - 

dnăr, exprimind simţimente străine lui, di'ntr'o 

epocă moartă, şi imitind poeţi slabi, prin ce mi- 

nune va produce o operă de valoare? Asta nici 

telepatia n'ar putea s'o explice. N 

- Să imiteze? Să se inspire? Să aibă ca model? 

Dar ce anume să aibă de model un tînăr 

poet liric de azi? 

Sa nu exagerăm, să nu luăm ca pildă lirică 

erotică de calibrul următor: 

Zori de ziuă se revarsă 

Şi ochi! încă n'am închis; 

Cum s*-t închid cind et varsă 

__ Pirat de foc aprins? 

Ah moarte! numat la tine 

Scăparea mea poate fi: 

Dar la necaz moartea vine? 

Şi omul poate muri? 

sai la Anton Pann: 
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Ei cram pe cotitură 
Sind pe sub umbritură 
Cind cu mindră păşitură 
Ea venta cîntind din gură, 

Of! jurat să fie ceasul 
Cind plecat şi făcuY pasul; 
Si fi căzut să-mY rup nasul 
De cît să-i aud e! glasul. 

CA de nu-l vedeam frumseţea 
„Si din ochit et blîndeţea 
Nu m'ar fi coprins iubeţea-- -- 
Să-ml răpue tinereţea, 

şi a. m, d. 

" D 

Să nu luăm ca pildă poesiile acestea, de şi 
de calibrul lor sînt destul de multe. Nu, să luăm 
ca pildă poesia erotică a lui Alexandri, cum e ur- 
mătoarea: 

Cu Niniţa'n gondoletă 
Cind mă plimb încetişor 
Trecătorul din piaţetă 
Ne priveşte-ofiînd cu dor, 
Atunci cerul se 'nsenină 
Lucind vesel V'amindor 
Şi Adratica salină 
Se alină pentru noi, 

Poesia e gingaşă, frumoasă, elegantă, veselă. 
Dar.nu e oare clar, fâră nici o teorie, că 

această poesie vorbeşte foarte puţin amorezatului 
de azi? lubirea e azi un simţimint mai puţin ve- 
sel, mai adînc, mai zbuciumat; şi aceasta într'un 
grad mai întens încă la un temperament de poet. 

lată de ce pentru exprimarea acestui sen- 

Cobori încet aproape, mal aproape, 

timent azi, sint necesare versurile fascinante, chiă- 
"mătoare, ipnotice ale lui Eminescu:
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Sau versurile molatece, voluptoase ale lui 

Vlahuţă, saii versurile aproape. sterice ale lui 

Beldiceanu. 
In «Epoca literarâ> e retipărită o poezie a 

lui Văcărescu «Imaginaţia». Poezia e frumoasă. 

Imaginaţia şi musele apar poetului în chipul unor 

zine. Frumoase, pline de veselie, de haz, ele pre- 

sară flori, dansează învirtindu-se în jurul poetului 

şi "i dai tot ce /e cere. Asta e muza lui Văcă- 

rescu. Na 

Oare tot ast-fel e şi muza poeţilor noştri de azi? 

Inchipuiţi-vă, mă rog pe Vlahuţă, Carp sai pe 

regretatul Beldiceanu sărind şi învirtindu-se cu mu- 

zele lor, dansind cu ele vr'un fas de guatre... Vaj- 

nică poezie ar fi aceeal Şi mai ales sinceră... 

Muza poetului de azi e tristă şi cînd ride, 

ride între lăcrimi; mai adesea îl face pe poet să 

plingă; sau despletită, cu braţele goale în jurul 

gitului lui, plinge împreună cu el, amîndoi copii 

trişti ai unei vremi nenorocite! Muza de azi e 

acea din Mogţie lui Alfred de Musset. 

Se înţelege că noi vorbim aici despre cea ce 

este, este într'un mod necesar, nu despre aceea ce ar 

fi trebuit 'să fie; or fi pricepând şi poeţii, că ve- 

selia e preferabilă tristeţei; de cit, poezia lirică 

e izvorită din adincurile sentimentelor, iar nu din 

socotinţă rece. 
Dar sint măcar multe poezii, ca «Imaginaţia» 

lui Văcărescu?
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Să ia ca model? Să imiteze?. Dar ce sa 
imiteze? | 

Să nu alegem noi, că s'ar putea zice că exa- 
gerăm; de aceea să luăm ca pilde modelele pe 
cari ni le aduce «Epoca literară» pentru ilustra- 
rea teoriei d-lui Panu; aceste modele uii fost strinse 
şi alese de un om de mare talent şi de mult 
gust literar— Carageale. 

Şi mă uit la aceste modele 'şi mă“ mir: ce 
ar putea anume poeţii noştri să imiteze şi de unde 
a putea să se inspire? 

Fabulele lui Alexandrescu sînt - frumoase, dar 
fabula e un. gen inferior şi un gen literar mort 
— şi nu noi vom reiuvia morţii. Incolo, ce “să 
imiteze? Povestirile lui Pann, Bălcescu, «Oiţle lui 
Tirs> a lui Văcărescu? 

Inchipuiţi-vă numai pe Vlahuţă, pe Carp, 
inspirindu-se din «Oiţele lui Tirs>, pe regretaţii 
Beldiceanu, Traian Demetrescu avind ca modele 
quasi-poesiile lui Bălcescu, pe Duiliu Zamfirescu, 
Stavri, A. Cuza imitind şi avind ca model inter- 

| minabilele povestiri ale lui. A. Pann, cum Hogea: 
a învăţat să vorbească. un măgăruş sai cum a 
făcut o sobă pe roți; iar toţi avind ca model şi 

"următoarea poezie a lui Pann tipărită în «Epoca 
literară» : 

Vinul e veselitor 
Mîhniţilor tuturor. 
Vinul e doftorul bun 

„Boalelor de comun, 
Balsamul celor răniţi, 
Odihna celor teudişi,
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Nostimă poezie am fi avut, graţie tuturor 

acestor modele! 
Poezia noastră o fi acuma slabă; atunci ar 

fi tidicolă, barocă! Pornind pe această cale a in- 

spirărei şi a imitărei, poezia noastră de azi sar 

preface într'o adevărată caricatură. 

Dar literatura trecută, mai ales pină la Ale- 

xandri şi Alexandrescu, nu poate să aibă nici 

măcar o mare influenţă zzdzrectă. 

Şi aici e locul să arătăm în cite-va cuvinte 

deosebirea între iufluenţa gzrecță a unei opere de 

artă, care servă de model, care poate întru cit-va 

să determine o creare artistică, şi între influenţa 

ndivâctă. 

Influență directă exercită un mare poet asupra 

altora, cînd e înrudit cu ei sufletește; această in- 

fluenţă se va areta atunci în lirică, în modul de 

a exprima ideile, sentimentele, şi va determina 

şcoli deosebite: şcoala lui Lamartine, a lui Musset, 

Byron, Eminescu. In dramă, această influenţă di- 

rectă se va areta în modul de a trata caracterele, 

coliziunea de caractere şi pasiuni şi va determina 

deosebirea, de pildă, între drama clasică a lui 

“Corneille, Racine, drama romantică a lui Hugo, 

drama modernă a lui Ibsen. Numai aici, în această 

infuenţă directă, poate fi vorba de inspirare, de 

imitare artistică. Această înriurire directă se ma-. 

nifestează în însă-şi opera de artă. 

Dar mai e şio altă influenţă, zudirecză. Fie-care 

poet este şi cetitor ca ori-care altul, şi deci un 
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admirator al marilor opere de artă ale tuturor tim- 
purilor. Aceste opere de artă, trebue să producă 
asupra lui o impresie puternică, neștearsă, care 
perfecţionind însu-și sufletul artistului, instrumentul 
creârei, trebuie să influențeze şi asupra creaţiunei, 
asupra operei sale. Această influenţă e inconştientă, 
nevădită nici pentru artist, nici pentru cetitorii lui ; 
dar totu-şi, ea este. Hrana artistică primită e pre- 
făcută în organizmul : sufletesc -al --artistului şi se 
manifestă într'o creaţiune artistică neasemănătoare 
cu ea însă-şi, după cum hrana materială, în or- 
ganizmul material se preface în sînge, nervi, 
energie vitală. 

Pentru un adevărat artist, această hrană su- 
fletească primită din cărți, din. cetirea operelor li- 
terare mari, e mult mai puţin însemnată de cît 
cea primită direct din viaţa înconjurătoare; dar 
totu-și are şi ea însemnătatea sa. 

Goethe n'are influenţă directă asupra nuve- 
liştilor germani de azi ; influenţa lui Maupassant e 
mult mai însemnată ; dar influență mare indirectă 
trebuie să. aibă, pentru că în Germania cine n'a 
cetit şi n'a admirat nepieritoarele frumuseți din 
marea operă a lui Goethe? 

.Din nenorocire, chiar influența indirerii a 
renaşterei noastre literare nu poate fi de cit 

mică, 
Dacă şi un talent mai mic poate exercita in- 

„fluenţă directă numai prin faptul înrudirei sufleteşti, 
prin faptul că exprimă acela-şi mol de a gîndi şi
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a simţi ; pentru.a putea avea influență indirectă, 

în sensul aretat mai sus, scriitorii trecutului trebuie 

să fie genii sai talente foarte mari, operele lite- 

rare ale trecutului trebuie: să fie opere neperi- 
toare, neperitoare frumuseți: 

Unde avem noi aşa opere, 'pină la Alexandri 

şi Alexandrescu? Şi chiar opera acestora este ea 

oare aşa de mare? Pe cit este îşi şi exercită in- 

fluenţa sa. După cum am zis, în tot ce se scrie 

se simte influenţa lui Alexandri, care e doară întru 
cit-va creatorul limbei literare moderne. 

De altmintrelea este un mare poet în trecu- 

tul nostru literar, care a avut şi are o influenţă 

indirectă şi: chiar o influenţă directă asupra lite- 

raţilor şi poeţilor noştri. Acest mare poet e 

unicul poate, care a exprimat în adevăr modul 

de a gîndi şi-a simţi al poporului rominesc ; care 

na imitat—cite o dată copiat 'chiar — pe poeţii. 

străini fără nici o relaţie cu viaţa înconjurătoare, 

cum ai făcut atit. de: adesea poeţii renaşterei 
noastre literare. Acest mare poet e însuşi popo- 

rul rominesc în admirabilele lui poezii. populare. 

D. Panu nici nu pomeneşte. despre dinsul. Ştie 

d-lui că pentru acest poet generaţia de azi are 

nu numai respect artistic, dar chiar un cult: cite 

o dată un cult exagerat. Şi aici vedem clar cum 

un poet care poate şi trebuie să se impue” unei 

generaţii de poeţi, se impune “fără de * ajutorul 

îndemnurilor. patriotice şi al protecţiei criticilor, 

“Dacă e ce-va şi mai straniti de cit invinuirea
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poeţilor că n'aii imitat pe poeţii renaşterei noa- 
stre literare şi nu s'au inspirat „dintr'inşii; e 
învinuirea făcută criticei,—care, după d. Panu, e 
marele vinovat în' această nesocotire a poeziei 
trecute, — că ea trebuea să explice poeţilor noștri 
de azi poezia trecută şi sa-i facă s'o . admire ; şi 
n'a făcut-o. Dar mai întîi, ca să sugereze pen- 
tru Conachi, Văcărescu, Cichindel, etc. atita ad- 
miraţie profundă, in cit aceasta: să- poată deter- 
mina crearea poetică, critica însâ-şi trebuie să 
aibă acest entuziasm şi admiraţie : alt-fel ar minţi. 
Şi dacă nu le are, cum poți să-i găseşti vină? Doar 
Conachi, -Momuleanu, . Budai-Deleanu, Cichindel 
nor. fi în afară de discuţie ca Shakespeare, Dante 
şi Goethe! 

Dar să presupunem că un critic a înţeles iru- 
„mosul din literatura veche şi la explicat altora.. 
Sint oare suficiente toate demonstrările criticei, 
pentru a excita-o admiraţie atit de profundă, în 
cit să influenţeze crearea artistică? Nici de cum. 
Această admiraţie profundă a artistului e şi dinsa 
tot atit de spontanee, mai ales în. 'poezia lirică, 
ca şi creațiunea însă-şi. Şi dacă tinerii noştri 
poeţi, cetind pe poeţii trecutului (şi doar şi în. 

“scoală sint obligaţi să înveţe bucăţi. alese din ei) 
nu se pătrund de această admiraţie, prin ce mi- 
nune ar putea să li-o insufle critica? 

Dar cum remiîne cu con//puzfatea 2 «In do- 
meniul literaturii, zice d. Panu, trebuie să fie: o 
continuitate fatală, ca de-altminteri în ori-ce 
51218. — Srudit critice. 12 < 

,
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domenii, mai ales intelectual...» Dacă ar îi tre- 

buit să fie o continuitate fatală, ar fi fost şi la 

noi; şi d. Panu se plinge de contrariul? 

In. dezvoltarea noastră: socială am sărit brusc 

dintr'o stare socială în alta, fâră atita pregătire ca 

în alte ţeri; nouă ne lipseşte  con//nuztatea în toate 

domeniile vieţei. Avem noi oare această con- 

tinuitate pe terenul material, unde: de la un. plug 

de lemn am săritla maşini agricole, de la câruta 

proastă la drum de fer; o avem noi oars pe te- 

renul' intelectual, unde de la învăţătura serăcă- 

cioasă de odinioară am sărit la cele din urmă ma- 

nifestări ştiinţifice ale spiritului omenesc; avem noi 

această. continuitate pe terenul moravurilor? Şi 

cînd toată viaţa noastră socială acuză această 

lipsă de continuitate, cum ar putea manifestarea li- 

terară, care e reflexul vieţei, să n'o_aibă? 

"Dar respectul, pe care trebuie să-l aibă po: 

cţii tineri. peritru predecesorii lor! 

Să ne înţelegem mai întiii despre ce fel de - 

respect e vorba aici, sau mai bine despre ce fel 

de manifestare a respectului. -Dacă e vorba ca 

acesta să.se manifesteze prin inspirare şi imitare 

artistică, atunci. foarte bine fac poeţii noștri că n'ai 

acest fel: de respect pentru poeţii din trecut. 

Dar de cînd oare respectul şi admiraţia 

pentru predecesori -trebuie să se manifesteze prin 

imitare? 
Acei oameni primitivi cari intiiă au găsit mo- 
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dul de a produce o scîntee de foc prin frecarea 
a două bucăţi de lemn, ati făcut cea mai mare 
descoperire de cînd trăeşte omenirea, ai făcut po- 
sibilă toată dezvoltarea ulterioară a omenirei. Şi 

geniul grec a simţit aceasta şi i-a 'îndumnezeit pe 
aceşti inventatori primitivi, personificindu-i în zeul 
Prometheus, cea mai mare creaţie a spiritului poe- 
tic religios. Dar această venerație, care merge 
pînă la” îndumnezeire, n'a facut,” sper, pe nimeni 
să imiteze pe oamenii primitivi şi, din prea mare 
respect pentru continuitate, nimeni -nu va: freca 
două lemne, pînă “i-or eşi. ochii din cap, pentru e a 
„aprinde o ţigară. 

Precum vedem, a respecta pe predecesori nu 
vrea să zică de loc a-i imita, ci ale recunoaşte tot 
meritul pentru tot ce ati facut în epoca lor. 

Dacă şi acest respect ar lipsi la unii din lite- 
raţii noştri, ar fi foarte regretabil: aceşti literați 

- nar fi nici culţi nici inteligenți. | 
In evoluţia unei literaturi se poate ca o 

“operă de mai puţină însemnătate artistică chiar să 
fi avut mai mare influenţă asupra. dezvoltărei |i- 
terare de cit o operă mai însemnată. A cunoaşte 
„importanţa relativă a scriitorilor trecutului e de 
“sigur foarte interesant. Un om cult, fie el literat 

sati ba, trebuie să cunoască amănunţit istoria lite- 
raturei erei sale, după cum trebuie să cunoască 

„şi istoria ei politico-socială.. Dacă la noi lipsesc încă 
aceste cunoştinți, vina nu e a: acelora pe cari d. 

„Panu îi învinueşte.
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La noi nu există încă o istorie mai detaliată 

a literaturei, nu există încă o ediţie critică a scri- 

itorilor mai vechi; căci chiar cei neinsemnaţi din 

punctul de vedere estetic pot avea o valoare 

istorico-literară. Aa 

Mare însemnătate estetică nu va avea o lu- 

crare în acest sens, căci ceea. ce e important în 

această privinţă se cunoaşte deja, dar va avea în- 

semnătate istorico-literară şi. limbistică. 

“ Pentru a scoate la lumină o atare lucrare nu 

e nevoie nici de talent nici de vocaţie artistică, ci 

de munca stăruitoare şi continuă a citor-va mun- 

citori conştiincioşi;, trebuie mijloace şi mijloace 

multe, şi cine altul e o//zgaz să facă această operă 

de cît Academia, care în definitiv altă insărcinare 

nici nu are şi care dispune: de mijloace imense: 

Pe de altă parte şi şcoala ar trebui să dea 

în Programele. ei mai mare loc studiului literatu- 

rei trecute. 

Y 

Ce-i de făcut? 

Dar oare nu există nici un remedii pentru 

serăcia noastră literară de azi? 

Pentru a găsi leacul trebuie tot-d'a-una să cu- 

noaştem pricinile boalei, şi aceste pricini. ale seră- 

ciei noastre literare au fost lămurite . de critica 

noastră aşa seracă cum este, şi au fost lămurite,
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pare-mi-se, cit -se poate de satisfăcător. Prima 
pricină e lipsa de genii sau de mari talente. 

Impotriva acestei pricini n'ai ce să faci: ge- 
niile sint tot-d'a-una 'rari, sînt fericite accidente 
şi doar nu prin faptul că ne vom întoarce la 

"tradiţia largă şi variată a literaturei trecute, vor 
începe femeile romine să nască genii! 

E vorba aşa dar numai de talentele pe cari 
le avem şi numai despre ele vorbește şi, d. Panu. 

Şi e de netăgăduit că: avem talente. 
Avem talente insemnate, ca al lui Coşbuc, 

Carageale, Vlahuţă, avem talente ca Delavrancea, 

O. Carp, Duiliu Zamfirescu; toţi pe cari i-am pomenit 
” sînt oameni de mai mult saă mai puţin talent. O nu- 

velă a lui Bujor «Mi-a cîntat cucu în față» ar fi 
fost remarcată şi într'o literatură mai bogată ca 
a noastră; tinărul care scrie sub pseudonimele 
“Tomşa sau Toma are talent-şi mult talent; H. 
Lecca e un om de talent; A. Bacalbaşaare fără 
îndoială talent literar; de asemena Teleor, Besa- 
rabeanu, V. Morţun, Sofia Nădejde şi alţii; nu mai 
vorbesc de cei mai bătrini, cume d. Hajdăui un 
om de talent mare, superior. 

Dacă toate aceste talente sar putea dez- 
- volta pînă la: marginile: indicate lor de natură, 
dacă ar fi putut să producă tot ce: potenţial a 
fost sădit în ele, natural că am fi avut o litera- 

tură mai însemnată — în ori ce caz mai bogată de 
„cit cea de azi,
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Cari sînt deci pricinile ce impiedecă astă 
dezvoltare literarâ? 

Prima ie piedica materială. Un literat la noi 
nu poate trai din munca de literat; deci litera- 
tura nu poate să ajungă o profesie, şi de aici — 
diletantism. Pe de altă parte ocupațiile grele, distru- 
gătoare, prozaice, omoară avintul artistic, 

Altă pricină şi mai importantă e totala lipsă 
de entusiasm pentru literatură: în ţara noastră 
mavem cetitori, Atenţia publicului cult e îndreptată 
cu totul în altă parte. Politica îi absoarbe pe toți. 

„Cel mai neînsemnat fapt politic pasionează opinia pu- 
blică mai mult de cit zece poesii frumoase. Lupta 
pentru existenţă și lupta pentru a parveni absoarbe. 
toate puterile -păturei aşa zise culte. 

„Numai o atmosferă de 'entusiasm însă poate 
ajuta dezvoltarea talentelor, poate face posibilă o 
eflorescenţă artistică. 

Altă pricină însemnată e concurența literatu- 
rei franceze, şi în genere a literaturilor streine. 
Aceasta e pentru literatura noastră tot așa de fa-. 
tală ca şi concurența industriei streine pentru in- 
dustria noastră. Publicul. cult citeşte la noi franţu- 
zeşte, cîte-odată chiar mai bine de cit româneşte; 
deci, întru cit.are nevoie de hrană estetică, el poate 

să şi-o îndestuleze dintr'un. izvor atit de bogat cum 
e literatura franceză. Toate îndemnurile patriotice 
de a consuma producţiunile naţionale vor fi şi mai 
puţin eficace în cea ce priveşte literatura de cit 
în ceea ce privește industria; pentru că atirnă de
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voia mea să consum-un articol industrial mai prost 
din producţia naţională, dar nu atirnă de voia: mea 

să gust o nuvelă slabă fiind-că e scrisă de un 

Romin. . | 

Cetirea literaturilor streine face. ca. publicul 
nostru cetitor să devie foarte exigent faţă cu lite- 
ratura romină plăpindă, să-i âplice norme de com- 

paraţie şi să-i pue cereri, pe cari, natural, ea nu 

le poate satisface. e 
De aici o. nesocotire, nedreaptă dăcă vreţi, 

dar foarte explicabilă, 'a tinerei noastre literaturi. 
Chiar scriitorii romini mai de talent şi mai bătrini 

cari, în virtutea iluziilor fireşti ce şi le face fie-care 

artist despre propria sa lucrare, cred că opera lor 

e la nivelul literaturilor. streine, cind e vorba de 

a judeca opera altuia,: îi aplică imediat, ca ter- 

men de comparaţie, operele similare străine şi i-l 

aplică cu toată vigoarea învidiei profesionale. Re- 
zultatul e'că opera începătorului e maltratată oribil. 

In ast-fel de condițiuni materiale şi morale tră- 
eşte şi se dezvoltă literatura noastră. 

Ce să ne mai mirăm deci de serăcia noastră 
literară şi să-i căutăm . pricinile D.zeă ştie unde, 

“cind ele.sînt aşa de aproape? Mai de grabă ar 

trebui să ne mire că ea nu se găseşte într'o stare 

şi mai rea. A e 
Natural că aceleaşi sînt pricinile:stărei triste 

şi a criticei noastre. Pentru prosperarea criticei se 

cere încă mai mult de cit pentru poezie, o at- 

“mosferă de entuziasm, pentru prosperarea criticei
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e nevoie şi de existența: unor însemnate producţi- 
uni. artistice, O critică, în sensul modern al cuvin- 
tului, poate să fie facută numai scriitorilor cari, in 
opera lor, şi-aii manifestat întreaga personalitate 
artistică — avem noi multe de aceste opere: 

In aşa condițiuni poate să se dezvolte, de 
bine de re, critica-recenzie, 'dar nu. cea mo- 
dernă. E | 

In trecutul nostru literar, avem două epoce 
interesante pentru critica modernă. Prima e epoca 

Alexandri- Alexandrescu și alţii, a celor de la 1848; 

critica acestei opere ar putea reînvia o întreagă 

epocă istorică. A doua operă şi mai interesantă 
e poezia poporului nostru ; critica ar putea reîn- 

via aci psychologia poporului rominesc cu toată 

viaţa lui tristă, nemingiiată. Dar pentru aceste 
opere trebuie ani și ani de muncă, de muncă 

liniştită. Şi cine ar putea s'o facă la noi, chiar 

dintre acei cari ai aptitudinea necesară ? Cei bo- 

gaţi grija literaturei n'au, cei seraci n'aii ce minca. 
In afară de aste două opere, literatura epo- 

cilor precedente, după credinţa mea, nu poate da 

material pentru o lucrare critică, în sensul modern. 

al cuvîntului. Intiiii, pentru că în această literatură 

nu există o operă artistică: de o valoare în-. 

semnată ; şi al doilea, pentru că şi acea ce are 

valoare artistică e, în mare parte, imitație din 

literaturile străine, fără nici o. relaţie” cu. viaţa 

românească de atunci. Se 

Gindească-se numai cetitorii noștri, ce re-
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laţie există între muzele şi idilele lui Văcărescu, 
între erotica acestuia și a lui Conachi, o erotică 
imitată din străinătate, une-ori pornografică, şi 
între viața noastra patriarhală de atunci? Ce 
relaţie aveai toate aceste : « Câzre Leandru ce nu 

vine» sau «FE/oiza către Abelard ale lui Conachi 
cu viaţa ce-l înconjura? De altminteri aceasta e 
credința mea. Crearea critică e şi ea liberă ; şi 
dacă se va pătrunde cine-va de opera poeţilor 
mai vechi, pentru o lucrare critică, cu atit mai 
bine pentru el! 

Dar soluţia! Unde: e soluția? Ce e de facut 
pentru ridicarea nivelului literaturei noastre . în 

"toate manifestările ei? La 
Oh, ştiu ; pe cetitori îi interesează mai ales 

soluţiile şi aceasta cu drept cuvint; din neno- 
„rocire însă, în sensul în care le caută cetitorii— 

ele nu există. a ă 
O, dacă iscoditorii de soluţii ar putea să gă- 

sească remedii pentru o stare intelectuală, care 
e legată de întreaga stare socială a unei ţeri!: 
Astfel de soluţie numai vremea o poate aduce. 
In privinţa materială, ce e drept, se facuse o 
propunere ca statul să intervie şi să dea subsidii, 

“să instituie pensii pentru poeţi. 
O propunere mai detestabilă, mai degrădă-. 

toare, nici nu se poate închipui. 
Dar dacă nu se poate da o soluţie, un sfat bun 

„se poate da literaţilor, poeţilor noştri. 
Opera artistică şi mai ales cea lirică fiind expre-
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siunea însă-şi a personalităţei sale, artistul să caute 

să-şi perfecționeze această ersonalitate printr'o 
Ş p 

cultură mai vastă, prin sentimente şi idealuri mai. 

înnalte. | | 

„.. Acest sfat pe care lam dat mai de mult, a 

făcut mult singe ret confrafilor mei. Ei au pro- 

testat că sfătuesc pe poeţii noştri să pue socialis- 

mul în versuri. | | 

Oamenii aceştia nu pricep cel puţin atita, că 

lirica, despre care era vorba acolo, e o exprimare 

a sentimentelor, ideilor şi idealurilor poetului. în. 

su şi, şi deci a se pătrunde de sentimente şi idealuri 

mai înnalte însemnează o lirică mai înnaltă. În altă 

ţară, mai cultă, sfatul ar pârea că se înţelege de la. 

sine, poate chiar banal — la noi a ridicat proteste 

şi discuţii. | 

__ AL doilea sfat ar fi să cetească mai mult, să. 

capete mai multă cultură artistică literaţii noştri. 

Cunoştinţa aprofundată. a tuturor maeştrilor li- 

teraturilor mari: Homer, Dante, Goethe şi a. m. 

d. lărgeşte orizontul artistic, înnalță sufletul, 

" perfecţionează însu-şi instrumentul creărei artistice. 

Această cultură largă .va exercita asupra creărei 

artistice ceea-ce am numit 7n/luenfă îndirectă. 

Cetirea literaturei vechi romine, de sigur, nu 

poate exercita nici pe departe, atita influenţă in- 

directă ; totu-și o poate exercita întru cit-va . şi 

mai ales poate înriîuri în bine limba literară; de - 

aceea această. cetire e. negreşit folositoare. 

„AL treilea sfat important e să studieze toate 
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literaturile streine contemporane nouă, literaturile 
de azi ale popoarelor civilizate. Aici poate fi 
deja vorba de model, de inspirare, de imitare 
artistică. lată în adevăr un: izvor imens, variat, 
nesecat, din care se pot inspira literaţii noştri. 

"Şi făcînd aşa, vor fi logici, vor -remînea în 
armonie cu toate cele-lalte ..ramuri ale vieţei 
noastre. | - - N 

Noi ne inspirăm de la. Europa-occidentală în 
politică, în economie, în ştiinţă, -în . moravuri ; 
trebuie deci natural să ne inspirăm tot de acolo 
şi în “literatură, care e un reflex al. celorlalte 
manifestari. . , 
 Şuă că nu se potriveşte tocmai una cu 

alta, că adevărurile ştiinţilor sint de-o potrivă 
obligatorii pentru fie-care, pe cind o operă artis- 
| _tică se deosebește de'la .om la .om, de.la ua 

    „popor la altul. O ştiinţă naţională nu poate exista, 
„0 artă naţională da. Aşa e. SE 

De cit, viața modernă: drumurile de fier, 
|; telegraful, relaţiile continue între feluritele națiuni, 
| gazetele, revistele, cari pun în legătură pe oamenii 
| culți ai întregei lumi civilizate şi în general con-. 

|... diţiunile asemănătoare de viață economico-socială, 
“morală, toate aceste creează la clasele culte ale: 
tuturor naţiunilor civilizate un mod, mai mult, 
ori mai.-puţin asemănător, de a gîndi, de a simți,. 
ceea ce. întrun cuvint Francejii - numesc: «l'ctat 

d'âme» al omului modern. - Da   Această viaţă socială de azi şi.acest ce/az
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dânme» modern tind tot mai mult să formeze din 

toate literaturile. o mare literatură internaţională. 

Ele fac ca opera unui scriitor să fie gustată une- 

osi mai bine în alte ţeri de cît în ţara lui; ele 

fac posibil acest fenomen stranii, că un scriitor 

mare al unei naţiuni, curind după apariţia lui, 

trece triumfal. prin toate . literaturile naţiunilor ci- 

vilizate, găsind  pretudindeni imitatori, făcind 

şcoală ; ele fac ca Sully Prudhomme să vorbească 

mai mult sufletului nostru de cit Conachi, Văcă- 

rescu, Bălăcescu, Pann; ele fac ca literaturile 

tuturor ţerilor - civilizate -să fie acum aşa de 

influențate una de alta şi ca fie-care scriitor strein 

să se adape din acest imens izvor internaţional. 

Influenţa reciprocă a scriitorilor şi a litera- 

turilor. străine e enormă şi une-ori se manifes-: 

tează aproape fantastic. Georges Sand a avut o 

colosală influenţă asupra scriitorilor tineri ruși. 

Dostoevsky povesteşte cu ce -impacienţă nebună 

aşteptai ei apariţia unui noi roman al lui 

Georges Sand şi cu ce evlavie religioasă îl ci- 

tea. Dar pe terenul rus romanul lui Georges 

Sand se preface în roman naturalist, în sensul 

bun al cuvintului,. şi acest roman rus influenţează 

la rindul:săăașa de mult romanul naturalist fran-: 

cez, încît marele Maupassant se declară discipol 

al lui Turgheniew.. Ast-fel sar putea zice că . 

romantica Georges Sand influenţează -romanul 

naturalist francez prin intermediul romanului rus.. 

Literaturile scandinave, cari s'aii dezvoltat sub 
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influenţa literaturei clasice germane, au acum o 
influenţă considerabilă asupra. iteraturei actuale a 
Germaniei. 

Dar ce să mai: vorbim de alţii. Oare nu e 
aceasta locmai adevărata noastră tradiţie dilerară ? 

Scriitorii renașterei literare n'a. imitat ci cit 
au putut pe străini, traducindu-i chiar une-ori fără 
a areta izvorul? 

Cei mai mari poeţi ai noştri: Alexandri, Emi- 
nescu, Coşbuc nu s'a inspirat ei, n'a imitat ei pe 
străini, pînă a fi acuzaţi de plagiat, şi nu siîntei 
oare cu toate acestea adevăraţi poeţi romini? Marea 
deosebire între modul actual de inspirare şi imi- 
tarea artistică din literaturile străine şi cel de pe 

vremea . renaşterei noastre literare e următoarea. 

Atunci, pe vremea renaşterei noastre literare, 
viaţa  sociaiă a țerei noastre nu semăna de loc 
cu viața popoarelor civilizate, şi deci inspirindu-se 
şi imitind o literatură produsă de o viaţă socială 
atit de diferită, literaţii de .atunci -aă creat o operă 

"fără nici o relaţie cu viaţa ţerei lor 1). 
Pe cind acuma, viaţa noastră. socială, fâră să 

fi ajuns pe a popoarelor. civilizate, dar totu-şi se- 
mâniînd cu a acestora, modul de a gindi şi a simţi se- 

“ mănind de asemenea, inspirarea din literaturile stră- 
ine nu impiedecâ de loc ca opera creată să fie şi na- 

1) O excepție itrebue de făcut pentru un poet cum e Pann, un ade- 
vărat scriitor naţional ; dar scrierile lut Pann sînt de un gen literar 'in- 
ferior. .. Ie
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țională. Ast-fel e opera lui Eminescu, care s'a 
inspirat aşa de mult din lirica germană. - 

In nuvela lui Caragiale cLeiba Zibals şi în 
drama «Năpasta» influenţa lui Dostoevsky e de- 
stul de vădită, ceea-ce nu împiedecă de loc ca nu- 
vela şi drama -să fie şi frumoase şi opere ro- 
minești. i a 

se se 

Noi am vorbit pînă acum aproape exclusiv 
de poezia lirică, :așa de potrivita. pentru. epoca 
noastră. | 

Dar cu toată această potrivire, poezia lirică, 

chemată să exprime cele mai profunde sentimente 
şi cele mai zbuciumate 'gîndiri ale omului modern, 

nu poate prin însă-și caracterul iei să exprime şi 

lupta grea pentru viaţă şi colisiunea de. pasiuni, 
de interese, colisiunea de caractere. 

Pentru exprimarea acestei vieţi, atit de bo- 
gate a omului modern, s'a creat şia luat o mare 

dezvoltare «un alt gen literar, superior: romanul. 
Romanul bate Ta ușa literaturei romîne şi pen- 

tru roman n'avem măcar un singur model valabil 

în literatura noastră trecută. a 
In literatura internaţională modernă, în acest 

imens laboratoriu, unde sentimentele, ideile ome- 

nirei de azi iai corp şi suflet in creaţii artistice, 

acolo trebuie să caute literaţii noştri poeţi, proza: 
tori critici, modele de imitat (pe cit poate fi vorba 
de imitare în artă), acolo trebuie să caute inspira-
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ţie, acolo e un izvor imens, nesecat, acolo e şi 
remediul împotriva cuniformităţei ideaţiunei», lipsei 
de variaţie in exprimarea sentimentelor şi a.m. d. 

Se înţelege eun remedii, pe cit poate fivorba 
_acuma de remedii pentru literatura noastră, care 

trăeşte în condițiuni atit de ucigătoare. 

Am sfirşit cu discutarea acelor-părţi din artico- 
lele d-lui Panu, cari aă interes general, un interes 
literar. | E | 

Sint atinse şi alte chestii acolo, cari după pă- 
rerea mea n'au vre-o însemnătate. Aşa d-sa crede 
foarte păgubitoare pentru literatura noastră co/erz2/e 
literare şi spiritul de exclusivism, care'se dezvol- 
tă în ele. E adevărat ; de cit înse-şi coteriile li- 

terare şi mai ales reul pe care 'l-aduc literaturei 
Ja noi, e mai curind rezultatul lincezelei literare 
de cit pricina ei. Coterii literare 'sint şi în strei- 
nătate, dar :acolo afară de rău aduc şi un bine — 
excită .emulaţia. 

„De altmintrelea, ce e drept e drept, spiritul 
de gaşcă a ajuns la noi aşa departe că un lite- 
rat romin, cînd nu parvine să facă o gaşcă lite- 

“rară cu literați în viaţă, o face cu cei morți..



ASUPRA ESTETICEI METAFIZICE ŞI 
ŞTIINŢIFICE 

In numărul festival al « Convorbirilor literare», 

un număr ce a fost tipărit la aniversarea a 25-a 
a acestei reviste, sint două articole de polemică, 
amindouă îndreptate în contra mea. 

Această cinste escepţională, precum şi faptul 

că unul din articole a fost iscălit de d. Maiorescu, 

ar fi trebuit să mă facă să respund imediat, cu 

atit mai mult cu cit în “general n'am obiceiul de. a 
tăcea cînd mi se fac observaţii critice. 

Meseria de scriitor, ca ori-ce meserie, are şi 

ea obligaţiile sale, şi una. din aceste obligaţii mai 

de -căpetenie -e să'ţi aperi, vederile espuse, dacă 

urmezi a. crede că sint adevărate, iar dacă te-ai 

convins că sînt falşe, atunci să-ţi recunoşti sincer. 

şi cinstit greşeala. 
Se înţelege, sint cazuri cînd cel care'ţi face 

observâri polemice nu merită nici un respuns, şi 

în acest caz, datoria de a respunde se preface 

în datoria de a tăcea, acum înse nu sintem de 
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loc in acecstă situaţie, cel puţin pe atit pe cite 
vorba de d. Maiorescu, căruia dacă nu i-am res- 
puns pină acuma, pricina este că n'am avut unde. 

De la incetarea revistei « Contemporanul». din 
laşi n'am avut o revistă unde să scriu. 

„E adevărat că aşi fi putut să respund într'o 
gazetă, dar un articol care se împarte în zece sat 
cinci-spre-zece numere ale unei gazete, nu e citit 
nici de acei puţini cititori cari ar avea bună-voinţa 
să citească articolele de polemică ştiinţifică. — 
Tocmai aşa a trecut nebăgat în seamă, un admi- 
rabil articol din Lupta semnat G. /. şi unde e 
analizat în fond tot articolul d-lui Maiorescu. 

Innainte de a respunde în fond, trebuie să fac 
“rezervele mele în privinţa tonului articolului d-lui 
Maisrescu şi felului d-sale de a polemiză. 

D. Maiorescu o iea cu mine prea de sus, de 
sus.de tot, mă trimite la manualele de şcoală, 

„zice că sînt inocent în. materie şi chiar sfirşeşte 
articolul cu fraza: «Las'o mai domol unde nu te 
pricepi». 

Indrăznesc a crede, că ast ton polemic e 
foarte greşit. Şi nu e greşit în sensul. că în ge-: 
neral nu poate să fie întrebuințat în polemică, o 
nu! mai mult de cit ori cine sint în contra pole- 
micei & Zeau de rose, dar e greşit în cazul de față 
pentru că nu se potriveşte. Numai atunci e po- 
trivit acest ton polemic, cind adversarul e în ade- 

31218. — Sturiil critice, 19
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văr ignorant, nepriceput, etc. — Atunci e foarte 
natural să-l trimeţi la manualele de şcoală.Dar crede 
oare d. Maiorescu, că în toată ţara rominească va 
găsi cinci cititori aşa de naivi, în cît să creadă 
cu tot di'nadinsul, că sînt aşa de ignorant şi ne- 
priceput cum vrea să arate d-sa...? Şi nu vede 
oare d. Maiorescu, că tonul prea de sus şi poza 
prea marţială poate fi luată drept o dovadă de 
lipsă de argumente? ceea ce de sigur nu poate fi 
în interesul d-sale. 

Dar mai e şi alt-ce-va. 
În ţara noastră sînt unul din cei di'ntiiă cari 

aii zdruncinat teoriile metafizicei estetice şi apli- 
carea lor la critica literară. E o întimplare! s'a 
făcut în lipsa unuia mai destoinic! Fie! dar aşa 
este. Un om inteligent, citind articolul d-lui Ma- 
iorescu, va trebui de sigur să'şi facă următoarea 
reflecţie: dacă Gherea e un om atit de ignorant 
şi nepriceput, cît de şubrede dar trebuie să fie teo- 
riile estetice ale d-lui Maiorescu, dacă chiar Gherea 
a putut să le zdruncine! 

Cum vedem dar, tonul polemicei e greşit chiar 
din punctul de vedere al intereselor d-lui Maio- 
rescu. Şi care e dovada pe care ne-o dă .disa, 
pentru a arăta ignoranța mea? 
„Că nu cunosc proveniența teoriilor d-sale 
estetice cari işi trag originea de la Platon, pe 
cînd eii citind frazele nebuloase din articolele d-lui 
Maiorescu, am zis că aceste fraze ar fi mai bine
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lăsate Nemţilor, deci am crezut. că teoriile d-sale 
sint de origină nemţească. 3 

Nu-i vorbă, chiar de n'aşi cunoaşte această 
origină, mare pagubă n'ar fi; dar dovadă că cu- 
nosc teoria platoniană, e că am expus întru cit-va 

„această teorie în articolul «asupra criticei metafi- 
zice şi ştiinţifice», studiu care a fost scris tot în 
contra teoriilor estetice ale d-lui Maiorescu, espuse 
de d. Bogdan. Acel studii a fost tipăritalăturea 
cu articolul la care respunde d. Maiorescu. După 
ce espun în cite-va cuvinte esenţa teoriei plato- 
niane, adaug: «această fantazie (teoria estetico-pla- 

„toniană) cu fel de fel de schimbări, cu felurite 
variante, trece prin toată estetica metafizică de 
după Platon.» Aşa dar, am ştiut perfect proveni- 
enţa si dacă am zis că expresiile nebuloase trebuie 

„lăsate Nemţilor, e pentru că d. Maiorescu n'a 
adus în ţară estetica direct platoniană,. ci varianta 

„ei schopenhauriană şi kuno-fischeriană. 
Deci cind d-lui pentru a ilustra ienoranța mea 

în chestia esteticei platoniane ne aduce exemplu 
pe un individ care nu ştia cine e. Shakespeare, 

„atunci ce poţi să faci de cit să întrebuinţezi pro- 
pria frază a d-lui Maiorescu: «Ce poţi să faci cu 
asemenea lucruri? Le constaţi și treci mai de- 
parte.» 

Să trecem şi noi mai departe şi să ajungem 
la fondul articolului. | 

Dar mai înnainte să restabilim faptele. |. 
D. Maiorescu, acum vre-o Sania scris două
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articole în Convordiirile iterare: unul « Asupra co- 
mediilor lui Caragiale» altul «Poeti şi Critici». Ca 
respuns la aceste articole, am tipărit în Conten- 
Poranul şi retipărit în al doilea volum al critici- 
lor mele un articol: «Personalitatea şi moralitatea 
în artă». În acest articol am discutat părerile d-lui 
Maiorescu asupra unor chestiuni de o mare im- 
portanță, cum e morala în artă, însemnătatea idea- 
lurilor sociale în artă, etc. Intre altele am susţi- 
nut că vederile estetice ale d-lui Maiorescu sînt 
metafizice, terminologia grea şi improprie, şi am 
arătat mai multe contraziceri între cele două ar- 
ticole. 

După un interval de 6 ani, d-nul Maiorescu 
îmi respunde în N-rul festival al Convorbiri/or 4i- 
Zerare. “Respunsul d-sale însă nu atinge de loc 
principalele părţi ale articolului mei, ci în între- 
gimea lui se mărginește a respunde la dovă.. fraze 
ale mele, una în privinţa terminologiei (emoţiunile: 
impersonale), alta care explică relaţiunea di'ntre 
rei şi egoism şi în stirşit vrea să arate că în ar- 
ticolele d-sale n'a existat contrazicere în privinţa 
personalităţei şi impersonalităţei în artă. 

Aşa dar întregul respuns se referă la .două 
expresii şi o contrazicere. Se va fi convins d. 
Maiorescu că în toată ceealaltă parte a articolului 
am dreptate, ori n'a vrut să o discute? Nu ştii, 
— constat faptele. De aici urmează înse, că, chiar 
de ar fi avut dreptate d. Maiorescu în privinţa
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citor-va expresii şi unei contraziceri, totu-şi artico- 
lul mei in mare parte ar remineă neatins. | 

Aşa spre pildă, să luăm chestia contrazicerilor. 
In articolul mei la care respunde d. Maiorescu, 

după ce constat contrazicerea fundamentală dintre 
două articole, urmez aşa: «Mai sînt şi alte con- 
«traziceri în amîndouă articolele. In articolul întiită 
«ni se spune că un artist care nu-i .coprins de 
«inspiraţie impersonală, nu e artist.ei pseudo-ar- 
atist; în al doilea ni se zice că simţirile ce 
« primeşte un adevărat poet sint: caşa de personale 
«în cît... chiar acumulindu-se şi revărsîndu-se în 
«forma estetică, însă-şi această manifestare repro- 

“«duce caracterul personal, fără de care nu poate 
«exista un adevărat poet». În articolul întiiti ni se 

|. «spune că poeziile cu intenţii politice actuale sint. 

  
  

„«o simularea artei, dar nu artă. In al doilea ve-. 
«dem că slăveşte pe Victor Hugo «incoronarea 
«geniului francez» pentru că între altele a cîntat 
«desrobirea de sub jugul politic! In articolul întîi 
«ni se zice, că odele la zile solemne sint o si- 
«mulare a artei, în al doilea se slâvesc Os/aşzi 

„noştri scrisă tocmai pentru ziua solemnă a biru- 
- «inţilor noastre în potriva Turcilor. In articolul. 
“întiiă ni se zice în sfirşit, că interesele lumei zil-. 
«nice n'a ce căuta în artă, că poetul trebuie să 
«ne transporte în lumea curată a ficţiunilor şi că 

«chiar patriotismul n'are ce căuta în artă, ca patri- 
<otism ad-hoc,—în al doilea ne laudă pe Alexan-. 
<dri, zicînd între altele: «şovinismul gintei latine
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«şi ura contra Evreilor el le-a representat.» (Stu- 
dii Critice Vol. II, p. 67). 

Deci, chiar dacă d. Maiorescu ar fi justificat 
contrazicerea în privinţa! personalităţei şi imperso- 
nalităţei, ar reminea totu-şi mai multe contraziceri 
clare, pe cari nu poţi să le inlături prin nici o 
teorie nebuloasă. 

Dar să vedem acuma dacă d. Maiorescu are 
dreptate cel puţin în partea aceea la care a res- 
puns şi care de sigur i-a părut d-sale partea cea 
mai slabă a articolului mei. 

D. Maiorescu citează următorul pasaj din 
articolul mei: «Aceste expresii grele, metafizice, 
«mai sunt şi neexacte, Să luăm vorba <emoţiune 
«impersonală». Emoţiunile sînt în general cit se 
«poate de personale, fiind că sînt urmarea unei 
<aţiţări nervoase, care se petrece într'un organizm 
«individual, într'o persoană.» 

“La acest pasaj din articolul meii, d. Maiorescu 
face următoarea întîimpinare critică: 

«Ce curioasă observare face aici d. Gherea. 
«De ce adică ar fi neexactă expresia: emoţiune 
<impersonală? Fiind că toate emoţiunile se petrec 
«într'o persoană şi prin urmare nu poate fi de 
«cit personale? Dar după acest soiii de vorbă, tot 
«ce gîndeşte un om, tot cuvintul ce'l rostește, ar 
«trebui numai de cit, să fie numit personal, fiind 
«că se petrece în organismul lui individual. Şi 
«prin urmare nu sar mai putea zice în bună şi 
elămurită limbă rominească de ex. opinia ce o
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carată d. XA nu este personală a lui ci a luat'o 
«orbește din cutare carte saă de la cutare om. 
«Căci ar avea cine-va dreptul să întîmpine: nu 
«este exact, fiind că ori-ce exprimare a unei opi- 
«nii se petrece cu necesitate în organismul indi- 
«vidual al celui ce o exprimă şi prin urmare 
«este personală a lui.» (Pag. 888). 

Nu ştiii dacă observarea mea e curioasă, dar 
de sigur e curios cum d. Maiorescu fâce confuzie 
între două fenomene psichice deosebite: idei şi 
emoţiuni. Cum! Fiind că în bună şi lămurită limbă 
rominească se poate zice că d. X a împrumutat 
cutare idee ori cutare opinie de la d. Y, sar 
putea zice că d. X a împrumutat bucuria, spaima, 
frica de la d. .Y? Tocmai buna şi lămurita limbă 
romiînească a ştiut, cum vedem, să facă deosebire 
între feluritele fenomene psichice, cum sunt ideile 
şi emoţiunile, deosebire pe care n'o face d. Ma- 
iorescu. Ideile, noţiunile, adevărurile, fiind mai 

„generale, afectind mai puţin viaţa vegetativă a 
individului, a persoanei, despre ele în adevăr s'ar 
putea zice că sînt impersonale. '« Oza/ e muritor, 
dz două ori două fac patru, sînt adevăruri de o po- 
trivă pentru toţi oamenii normal organizaţi. Emo- 
ţiunile însă, frica, bucuria, spaima, iubirea, de şi 
sint simţiminte analoage la toţi oamenii, dar _fie- 
care le simte aşa de deosebit ca grad şi ca fel, 
în cît lor li se cuvine de bună seamă termenul de 

“" Dersonade. 
llustrul învăţat englez Henry Maudsley zice:
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« Emoţiunile influenţează mai puternic orga- 
«nismul de cit ideile, fiind că ele înfâţişează o 
«mişcare. internă mai violentă şi fiind că toate 
«funcțiunile vegetative sint mai adinc implicate 
«în originea lor, in firea şi manifestarea lor 1)». 
Şi mai departe: «Căci aceea ce revelează natura 

" «esenţială a individului, este sentimentul sai viața 
«afectivă 2)». Şi tocmai pentru că emoţiunile reveleză 
natura esenţială a individului, a persoanei, şi tocmai 
pentru că emoţiunile implică mai mult viaţa ve- 
getativă a individului, a persoanei, de aceea am 
crezut şi. credem termenul cemoţiune impersonală» 
un termen impropiu, o espresie neesactă. 

Dar d. Maiorescu precisează încă odată 
ce înseamnă cuvintele: cemoţiune impersonală»: 
«Numai o emoţiune impersonală face pe om să 
«se aie pe sine (subliniat în text) de aceca se şi 
«numește impersonală.» Iar în ori-ce act pasio- 
nal şi în: multe acte fiziologice omul se uită pe 
sine ca persoană. Le vom numi oare pe toate 
impersonale? Dar. atunci şi un criminal care sâ- 
virşind crima, se gîndeşte la crimă şi. nu la per- 
soana sa, va fi impersonal. Vom avea deci cri- 
minali şi crime impersonale. Şi iară-şi cînd un 
om mănincă bucate bune şi în actul mincărei se 
uită pe sine gindindu-se şi preocupat numai de 
mincare, acest om mănîncă impersonal. Pentru 

1) Physiologie de VEsprit, pag. 326, 
2) Ibid. pag, 327...
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că una din două: ori starea fisiologică a foamei, 
„a setei, actul mincărei, implică prea mult viața 
fisiologică şi viaţa vegetativă a individului pentru 
ca să putem vorbi de impersonal, — şi atunci cum 
am văzut nu s'ar putea întrebuința acest termen 
nici la emoţiune, care de asemenea implică prea 
mult viaţa vegetativă individuală; — ori cu toate 
că emoţiunile implică așa de mult viața vegetativă 

- individuală, se poate întrebuința expresiunea ce- 
moţiune impersonală». Şi atunci, făcînd încă un pas, 
vom zice: foame impersonală, mincare impersonală. 

lată cite-va argumente pentru cari am crezut 
şi cred improprie şi neesactă espresiunea: <emo- 
ţiune impersonală> de şi această espresiune e 
întrebuințată nu numai de d. Maiorescu, ci şi de 
unii scriitori străinț, chiar nemetafizici, 

«Ce mai ceartă de cuvinte!» va zice d. 
Maiorescu. Aşa e. Dar oare ei ridic această 
ceartă, prin faptul că în trei rînduri am atras a- 
tenţia că termenul este improprii, saiă d. Maiorescu, 
care din zece pagini consacră două acestei dis- 
cuții şi chiar sfirşeşte cu cuvintele: <Am insistat 
«asupra acestei prime obiecţiuni a d-lui Gherea, 
«fiind că este din capul locului hotăritoare.» 

După cemoţiunea impersonală> vine rîndul 
altei fraze din care d. Maiorescu trage conclu- 
zia că nu ştiă să discut logiceşte. Așa o fi? Să 
vedem. 

«Nu e adevărată, am zis eu în articolul 
meu, nici frasa că egosimul e rădăcina ori cărui
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preti.» Ca să dovedesc că frasa “e neesactă, am 

aretat că pe de o parte egoismul poate să fie. 

şi rădăcina binelui şi pe de altă parte că sint 

rele care provin din altruism. | 

D. Maiorescu.: izolează mai întiiă de restul 

articolului fraza citată, pe urmă citează partea 

intîia şi lasă la o parte partea a doua, unde vor- 

besc de reul ce provine din altruism, şi după aceea 

urmează aşa: | 

«Dar ce are a face această obiecţie (chiar 

«dacă ar fi esactă, ceea ce nu credem) cu frasa 

«în chestie? Este aşa de puţin deprins d. Gherea 

«cu operaţiile argumentărei, în cit nu'şi poate da 

«seama de raportul cestiunei saii sferei de aplicaţie 

a noţiunilor. - 

«Eu zic: egoismul e rădăcina ori cărui reil. 

« Generalitatea este aci în cuvintele «ori care ret» 

«şi proposiţia redusă la paradigmele obicinuire 

«în manualele de şcoală (toţi S. sint P.) glăsueşte: 

«tot reul este din egosim. Aceasta însemnează că 

«întreaga sferă a noţiunei 7e/ este legată de 

«sfera egoism, dar nu însemnează că şi întreaga 

«sferă a noţiunei egoism este legată de rei, 

«ci din contra numai o parte (subliniat de noi). 

«Cind zic: toţi'leii 'sînt animale, aceasta nu în- 

«semnează că şi toate animalele sint lei, ci numai 

«că unele animale sint lei; celealalte pot fi ori 

«cum vor voi; vulpi, papagali sai alte animale 

«mai puţin citabile.» (Vezi Maiorescu , Logica , 

pag. 47).
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N 
«A înţeles d. Gherea această mică esplicare 

«elementară?  Dacă-i este prea abstractă, să-i , 
«mai dăm un esemplu concret di'ntr'o ştiinţă - 
«materială. Cine-va afirmă: micro-organismele sîut 
«causa ori-cârei boale infecțioase. Vine altul şi 
«vrea să'] combată zicind: nu este adevărat, căci 
«micro-organismele sint şi causa multor fenomene 
«folositoare, d. e. a fermentaţiunei» (p. 891). 

Ast-fel, izolind fraza citată. mai sus, făcînd 
pe cititorii d-sale să crează că obiecţiunile mele 
în privinta egoismului le-am făcut numai pe baza 
construcţiei logice a unei singure fraze şi nu după 
înţelesul întregului articol şi chiar al întregei teorii; 
schimbind în sfirşit fraza: «egoismul e rădăcina 
ori cărui ret» prin fraza: «tot reul este din e- 
goism», d. Maiorescu crede că mi-a găsit o gre- 
şeală, care, după. expresiunea d-sale, trebuie .să: se 
prefacă într'un adevărat instrument de pedeapsă 
în contra mea. Să vedem. 

Mai întiiu trebuie să constatăm că schimbind 
fraza  cegoismul e rădăcina ori-cărui reă» în 
raza: «tot reul este din egoism» pentru precisiunea 
înțelesului,. d.. Maiorescu precisează tot de o dată 
o greşeală elementară şi bătătoare la ochi. In 
adevăr, dacă sfera noţiunei ze," dacă tot “reul 
pină la cea din urmă picătură provine din egoism, 
atunci şi boalele: frigurile, holera, ciuma, cari 
sint, slavă Domnului, rele destul de mari, provin 

- asemenea din egoism și nu din microbi patogeni, 
după cum ştiam pînă acum. 

p
i
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Dar să vedem dacă, în marginile argumen- 

tărei logice, am făcut greşeala ce mi se impută de d-l 

Maiorescu cu atita lux de dovezi. Voi areta ime- 

diat că şi aici nu eu am greşit. 

Să luăm fraza aşa cum e modificată de d. 

Maiorescu: «tot reul este din egoism». Aici avem 

o propoziţie ori o judecată, care în logică se chia- 

mă universal afirmativă şi care redusă la formula 

logică, glăsueşte: toţi S sînt P, adică tot su- 

biectul saii toate subiectele sint predicate, ceea 

ce nu vrea să zică, că tot P e S, adică tot pre- 

dicatul e subiect.— Cu alte cuvinte, în formula 

logică fofi S$ sînt P, întreaga sferă a noţiunei lui 

S, (subiect) e legată de stera lui P, dar nu şi în- 

treaga sferă a lui P e legată de sfera lui S, ci 

cum zice d. Maiorescu: cz contra, numai o 

parle», Aşa, luînd chiar pilda dată de d. Maiore- 

scu : toţi leii sint animale, nu însemnează că toate 

animalele sint lei. Sfera noţiunei azzwa/ (P) e 

mai mare de cit sfera noţiunei /24 (S), deci nu 

poate fi intreagă legată. de noţiunea S. 

Cu alte cuvinte, în formula logică: toţi S 

sint P, sfera lui P fiind mai marede cit sfera lui. 

S, ea nu poate să se cuprindă întreagă în sfera lui 

S, după cum un număr mai mare nu poate să 

se coprindă într'unul mai mic. Deci cind ei leg 

întreaga sferă P (egoismul) de întreaga sferă S 

(tot răul), fac o greşeală de logică, greşală care 

arată că nu sînt deprins cu «operaţiile argumen- 

tărei.»
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Aceasta e teza d-lui Maiorescu. 
Acum toată discuţiunea stă aci: e adevărat 

că în fo/-d'auna în judecăţile universal afirmative 
reduse la «toţi S sint P» întreaga sferă a lui P nu 
poate să fie legată de sfera S, ori sînt cazuri cînd 
întreaga sferă P poate să fie legată de sfera 
S? — Dacă e adevărat cazul întiiii, atunci în ade- 
văr am fâcut o greşeală de operaţie de argumen- 
tare; dar dacă: e adevărat cazul, al „doilea, nu 
e greşeală. 

Ca să aretăm că e adevărat al doilea caz, 
să luăm ca pildă o frază, o propoziţie, o jude- 
cată universal afirmativă asemănătoare cu fraza 
d-lui Maiorescu «tot reul se naşte din egoism.» 
Această propoziţie e: «tot omul se naşte din 
femee»>. Să supunem această propoziţie analizei 
logice, întocmai cum a făcut d. Maiorescu. 

Toţi oamenii se nasc din femei. Aceasta. 
înseamnă că întreaga sferă a noţiunei oameni e 
legată de întreaga sferă a noţiunei zzaşzere prin 

„femei, dar nu însemnează că si întreaga sferă a 
noţiunei «naștere prin femei» e, legată de sfera 
noţiunei «toţi oamenii» ci, cum ar zice d. Maiorescu, 
numai o parte. Deci, faptul câ toți oamenii se 
nasc din femei nu vrea să zică şi că toate feme- 
ile nasc numai! oameni, după cum faptul că tot 
reul se naşte din egoism, nu însemnează că tot 
egoismul naşte numai reu; deci femeile afară de 
oameni pot să nască, spre pildă şi «vulpi, pa- 

" pagali sau alte animale” mai puţin citabile.» >
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La aceea-şi concluzie ajungem şi altmintrelea. 
In propoziţia noastră «tot omul se naște din 
femee>, «tot omul» e subiectul S, «se naşte din 
femee» e predicatul P. Predicatul P însă fiind 
mai mare de cit subiectul S, coprinde pe S (adică 
toți oamenii) dar şi mai mult de cit S; deci, încă 
odață, femeile trebue să mai nască şi alte vieţuitoare 
afară de oameni. Nu'i vorbă, ele pină acum s'au 
refuzat la. ast-fel de operaţie, dar poate va fi alt- 
fel de acuma înainte, spre a se conforma. logicei. 

Se înţelege că nu putem eşi din această 
încurcătură şi nu putem să ne punem în acord 
cu esperienţa vieţei, de cît admiţind că toată 
sfera lui P e legată de sfera lui S, că adică toţi 
oamenii se nasc din femei, dar că şi toate fe- 
meile nu nasc de cit oameni. 

Ast-fel deci, viaţa reală, esperienţa vieţel, 
suverână asupra tuturor ştiinţilor şi deci şi asu- 

pra logicei, comandă această conclusiune: că 
sînt judecăţi universal afirmative în care raportul 
de estensiune al noţiunilor S şi Pe ast-fel în cit 

„sfera lui P e întreagă legată de sfera lui S. 
Aci am putea “sa ne oprim şi să încheiem . 

cu cuvintele god eraț demoustrandunt. 
Dar cazul fiind interesant, vom cere voie ce- 

titorilor noştri să mai aducem încă un exemplu. 
Să luăm propoziţia următoare : «toate mere- 

le sînt din rădăcini de meri.» Pină la descoperi- 
rea altoitului, raportul între S şi P, între mere 
şi rădăcini de meri a fost ca şi în proposiţia



  
  

Asupra esteticei metafizice şi ştiinţifice 207 
  

noastră «toţi oamenii se nasc din femei»; întreaga 

sferă a lui P e legată de S, adică şi toate merele 
sint din rădăcini de meri şi toate rădâcinele de 
meri produc ori hrănesc numai mere. Cu inventarea 
însă a altoitului, chestia se schimbă ; acum râdă- 
cina de măr poate să hrănească şi alte fructe, 
ca pere, deci estensiunea sferei lui P s'a schimbat, 

_e mai mare de cit S. Cu schimbarea raporturilor 
de lucruri reale, în aceia-şi proporţie s'a. “schimbat 
raportul între S şi P. 

De aici urmează incă o dată, că pe deo 

parte viaţa reală şi experienţa vieței hotăresc 
raportul între estensiunea sferei noţiunilor S şi 
P şi nu numai se întîmplă că ăst raport să fie 
în felul cum zic ei, dar acest raport e şi variabil, şi 
fiind întrun fel pentru un timp, se schimbă într'alt- 
fel pentru alt timp, e deci un raport schimbător. 

De aici iară-şi trebuie să tragem concluziunea, 
că n'am făcut de loc greşeală stabilind raportul, 
ori mai bine zis posibilitatea ' raportului între S 
şi P, ast-fel în cit întreaga sferă P să fie legată 
de sfera S 1). 

1) D. Maiorescu mă trimite la manualul d-sale de logică (pag. 46—47). 
Cu regret trebuie să spun că acest manual, în cazul de faţă, nu poate 
să ne fie de nici un folos, pentru că 'I lipsește tocmal aceea ce putea 
să ne lămurească şi anume cuantificarea predicatulul, Luindu-se după 
logica veche şi după Mill, d. Maiorescu nu se ozupi de cuantificarea : 
predicatului, împarte propoziţiile în patru categorii în loc d opt, cum 
fac noil Jogiciani englezi, şi în general, partea din manualul d-sale 

"” care vorbește despra extensiunea sferelor subiectuluf şi predicatului e 
foarte confuză,
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Dar dacă am dreptate în general, remine 
acum de văzut dacă, în cazul special, în propozi- 
ţia făcută de d. Maiorescu: cegoismul e rădăcina 
ori cărui reu> am avut dreptate cind am legat 
întreaga sferă a noţiunei egoismului de întreaga 
sferă a noţiunei reului. Eu cred că şi în: acest 
caz special am avut deplină dreptate să fac 
această legătură. Şi iată de ce: 

Mai întîiă însu-şi cuvintul -rădăcină ne-a dat 
dreptul să înțelegem aşa cum am înţeles fraza 
aceasta. Pentru că e foarte natural că orice ră- 
„dăcină de măr produce mere, prin altoire poate 
să mai hrănească pere, deci tot un fruct, şi un 
fruct asemănător, dar n'am auzit ca o rădăcină 
    

«În actul judecărei, zice d. Maiorescu, noţiunea principală este su: 
«biectul, sfera noţiuneY lui se exprimă cu oare-care exactitate şi ast-fe) 
«judecața este sali universală saă particulară. Iar cît pentru predicat, 
«chemarea luY în judecată este de a afirma sai a nega, cît .pentru 
«subiect, remănindu-! sfera în afară de subiect cu totul nehotărită.> 

Aici, de şi'se neglijează cuantificarea predicatulul, dar. cel puțin 
se Jasă posilil un caz cînd sferele subiectulut și predicatului sînt 
epale, a 

Mal departe d-sa zice: «Toate quadratele sunt paralelograme, în= 
«semnează că întreaga sferă a noțicnet quadrat face parte din sfea 
«noţiune paralelogram, și remine nehotăsît, dar este cu putință ca 
«noţiunea paralelogram să se ma! întindă şi peste alte noțiuni.» i 

De aici iar s'ar părea sub-inţeles că. sînt și cazuri în cart noţiunea 
predicatului nu se întinde peste alte noțiuni şi sfera lut e egală cu sfera 
subiectului, Teducţia însă neașteptată pe care o face diluf din toa'e 
aceste desvoltări e nrmătoarea: . 

<Ast-fel judecata universal afirmativă, arază în privința sferelor numat 
atil, că întreaga sferă a noțiune subiectulul este comună cu o Barte a 
<ferel predicatulul,“ (subliniat de not), - 

Această deducție şi afirmare e pur şi simplu neesactă, fiind-că sînt 
propoziţii orl judecăţi universal afirmative în cari întreaga sferă a no- 
țiuneY subiectu'ui este comună nu e o farte a sfereY predicatului ci cu
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de măr să producă cartofi, castraveți ori luimi- 
nări de. spermanţetă. Cind d. Maiorescu ne spune 
că egoismul e rădăcina care produce. reul, între- 
gul reii pînă la cea din urmă picătură, e natu: 
ral ca în mintea noastră să se formeze ideia că 
aceea-şi rădăcină nu poate produce un fruct nea- 
sămănător ori, şi mai mult, contrarii. De altă 
parte, tot înţelesul şi toate desvoltările din arti- 
colul d-sale dai acela-și înţeles egoishiului. In 
sfirşit d. Maiorescu e discipolul lui Schopenhauer, 
în definitiv d-lui .espune teoriile estetice şi morale 
nu ale d-sale ci ale lui Schopenhauer. 

Pentru. acest din urmă însă, egoismul e 
nai re de cit Satana pentru creştini, pentru că 

  

- întreaga sferă a predicatului, Asi-fel e propoziţiea noastră: toți oameni! 
se nasc din femet; ast-fel e propoziţia: toate triunghiurile sunt trilaterale ; 
ast-fel e propoziţia: toți oameni! rid, etc. Aceste propoziţii pe cart le 
neglija logica veche, fiind că nu se ocupa cu cuantificarea predica- 
tuluf, şi de car! nu s'a ocuput nic d, Maiorescu, se chiamă în logica 
inodernă: — propoziţil afirmative  7ofo-tofales, 

D. Maiorescu, pomeneşte, ce e drept, despre cuantificarea predi- 
catului, tocmal în apendice, într'o notă pentru pag. 46—47 pe care am 
văzut-o aici, <Acest paragraf, zice d-sa (adică pag. 46—47), explică în 
destul ceea ce numeşte logicul englez Hamilton cuantificarea predica- 
tului, a cărul importanţă însă o exagerează > 

, Că pagina 46—47 din manual nu explică ci face confuzii, am 
văzut; cit despre exagerările lu! Hamilton, iată ce zice Liard în cartea 
sa es logiciens anglais : - 

« Cuantificarea predicatulul este principiul esențial al noul anali- 
tice, numa ea ne permite să dăm o analiză desăvirșită a științei logice. 
Din causă că wait cunoscut'o sai al trecut feste ca, cel vechil nu aăă des- 
vellat logica de cit dint”'o parte şi ai îngreuiato cu regule numeroase, 
nefolositoare şi discordante» (pag. 49). 

Ă De almintrelea în privinţa opiniunet despre exagerările lut Hamil- 
„ton d-l Maiorescu se bazează pe Mill. : 

312:8. — Studii critice, ii
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el e cauza afirmaţiunei dorinţei de a trăi, care 

e izvorul intregului reii, întregei imoralităţi, în- 

tregului viciu ; idealul fiind dispariţia traiului, ne- ” 

ființa, Nirvana. Acestea toate împreună mi-ai dat, 

cred, dreptul să înţeleg aşa fraza, după cum am 

inţeles'o. lar dacă d. Maiorescu n'a "vrut să fie 

înţeles aşa, atunci e vina d-sale de ce nu se 

explică mai clar, ori mai bine zis, e vina teorii- 

lor estetice ale d-sale, cari nu permit o exprimare 

mai clară. 
Ec se 

Am ajuns, în sfirşit, la partea proprie a 

articolului d-lui Maiorescu, adică la acea parte, 

care trebuie să justifice contrazicerea (mai bine zis 

una din contrazicerile) aflată de mine, în privinţa 

personalităţei şi impersonalităţei în ariă. 

: Pentru a explica, ori pentru a înlătura acea- 

stă contrazicere, d-sa scrie o pagină, în care pre- 

cizează teoria estetico-platoniană de care se ţine 

d-sa: şi pe care o aplică în critice. Reproducem 

aici întreaga pagină foarte interesantă, nu numai 

din punctul de vedere al contrazicerei ce ne pre- 

ocupă. Analizind puţin această teorie espusă în 

'cite-va cuvinte de d. Maiorescu, se va vedea încă 

o-dată diferinţa între vederile nostre şi ale d-sale, 

între estetica metafizică şi estetica modernă ştiinţi- 

fică, | o 

| Chestia fiind cam aridă, cerem scuze cititorilor
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noştri că le punem răbdarea la « o grea încercare. 
lată această pagină: 
«Apoi care din două este adevărat, întreabă 

«broşura roşie: poetul impersonal saii cel personal? 
« Amîndouă, respundem noi. . 
« Aşa dar cuvintul personal, ca şi contrarul săi 

«impersonal, are două înțelesuri? 
«Evident, şi amîndouă înțelesurile sunt clar 

puse în pasagele citate, adică clar pentru.cine poa- 
«te şi vrea să înţeleagă. Tot aşa are două înţelesuri 
«cuvintul inductiv (Aristotelic şi Baconian), cuvin: 
«tul sintetic (2 przori şi Zosteriori), etc. 

«Poetul. adevărat este impersonal în price- 
<perea lumei, întru cit în actul perceperii obiectului 
«trebue să se. uite pe sine şi să-şi concentreze 
«toată privirea în obiect, prin aceasta numai o- 
«biectul încetează acum de a fi individual măr- 
« ginit şi devine tip, se înfăţişează sub specie aeler- 
«nitatis, cum zice Spinoza, este o «idee Plato- 
«nicăz. — Shylock nu este nu Ovreu izolat, ci 
este Ovreimea; .Werther nu este un  amorezat 
«individual, ci este sentimentalitatea amorului. 
«Aceasta. constitue partea mai ales etică a artis- 
« tului. 

«Dar o-dată perceperea obiectivă dobindită, 
« manifestarea ei în o anume formă reproduce ca- 
«racterul personal al poetului, şi o asemenea res- 
«fringere în prisma lui proprie, exprimă individu- 

 saliatea. lui esenţială. —Leiba Zibal din «Făclia 
«de Paşte» a d-lui Caragiale nu este nici el un
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“<Ovreu izolat, ci este Ovreimea, ca şi Shylock, 
«dar ce deosebire în forma exprimării, după de- 
«osebita individualitate a scriitorilor! Impersonal 
«sau tipic văzute amîndouă figurile, personal sai 
«individual tratate de amindoui autorii. 

«Şi Luceafărul lui Eminescu nu este un in- 
«divid amorezat, ci însă-şi sentimentalitatea amo- 
«rului, ca și Werther.. Dar aceea-şi deosebire a 
«manifestărei şi din aceea-şi cauză. Aceasta con: 
«stitue partea mai ales estetică a poetului. 

«lacă teoria clară, de mult ştiută şi de mult 
«comentată a ideiei platonice întrebuințată drept 
«fundament de estetică, şi împăcarea ei cu for- 
«mele foarte diverse de manifestare în care se re- 
«velează diversele personalităţi ale poeţilor. - 

«Se înțelege că sunt şi teorii contrare. Zola: 
:d. e. defineşte: opera-de- artă. e un colţ al na- 
«turei văzut pri'ntr'un temperament. 

«Noi credem din contră, că opera de artă 

«e un colț al naturei văzut cit se poate: de im: 
«personal şi exprimat printrun temperament cît se 
«poate de individual. 

«Dar această luptă între teorii adverse este 

«altă chestie. Chestia noastră era teoria Platonico- 
«estetică, combinată cu varietatea exprimărei ace- 
«luiaşi tip prin felurite forme artistice, teorie 
«atinsă în treacăt de cele două articole ale noa- 
«stre, Şi aici am arătat că contrazicerea închi- 
«puită de d. Gherea nu' există în acea teorie, ci 
«există în capul d-sale.» (p. 893—894.)
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Dacă, în adevăr, contrazicerea există în ca- 
pul mei, ori dacă e în articolele d-sale, asta o 
să vedem imediat. 

De la început insă trebue să ne nielegem 
_ori trebue să înlăturăm două pasagii din pagina 

citată, ca nefiind în chestie. Mai întîiă e: «con- 
trazicerea închipuită de d. Gherea nu există în 
acea teorie». O fi existind, n'o fi existind «în 

acea teorie», e altă socoteală; vorbă e::că acea 
contrazicere există în adevăr în articolele d-sale. 

Al doilea pasaj de înlăturat: e în privința 
broşurei roşii, Această broşură n'am citit'o şi deci 
nu ştii, o fi avind n'o fi avind dreptate. Original 
e numai că d: Maiorescu începe să discute cu 
broşura roşie, iar resultatul e că zisa contrazicere 
e în capul mei. Sar părea că broşura roşie e în- 
tr'adins introdusă pentru a întuneca chestia, nu pen- 
tru a o lămuri. | 

Aşa dar, trecem la chestia contrazicerei, pen- 
tru aceasta insă trebue să restabilim faptele. 

În articolul asupra comediilor lui Caragiale, 
d. Maiorescu susţine câ un artist trebue să fie 
impersonal în producerile artistice, că alt-fel ar . 

|! fi imoral în înţelesul artei. «Inălțarea imperso- 

  
«nală, zice d-sa, este însă condiţie aşa de absolută 
«a ori-cărei impresii artistice în cît tot ce o îm- 
«piedecă şi o abate este duşman al artei, în de- 
<osebi al poeziei şi al artei dramatice. De aceea 

„«poeziile cu intenţii politice actuale, odele de zile 
«solemne, sunt simulare a artei, nu artă ade-
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«vărată.» Şi mai departe: cAşa dar arta drama- 

«tică are să expună conflictele,. fie tragice, fie 

«comice, între simţirile şi acţiunile omeneşti, cz 

<afâta obiectivitate. cuirală, în cit pe de o parte 

«să ne poată emoţiona prin o ficţiune a realităţii, 

«iar pe de alta să ne înalțe într'o lume imper- 

«sonală.» 

Acum 6 ani; analizind acest articol am zis: 

«poetul trebue să expună simţirile şi acţiunile” 

«omeneşti, ca afifa obiectivitate curată, în cit să 

«ne înalțe pe noi în lumea impersonală. Cit de 

«obiectiv, cît de impersonal mai trebue să fie po- 

«etul!» De altmintreli toată partea teoretică a ar- 

ticolului e scrisă în' acela-şi sens, adică poetul 

trebuie să fie obiectiv, impersonal în expunere, în 

manifestarea. estetică. 
„In articolul: Poefi şi critici d. Maiorescu sus- 

ţine contrariul, susţine că poetul trebuie să fie per- 

sonal în manifestarea sa artistică, iar în loc de 

«obiectivitate curată» d-sa cere artistului să fie 

«părtenitor.» 
«În manifestarea artistică, zice d-sa în acest 

din urmă articol, se reproduce caracterul perso- 

nal, fără care nu poate exista un adevărat poet» 

şi iară-şi, în tot articolul. d-sale susţine acela-şi lucru, 

că artistul în exprimare e personal şi într'un loc 

d-sa ajunge la concluzia că cartistul nu poate fi 

de cît părtinitor.» 
Numind articolul întîii cu litera A şi articolul 

al doilea cu litera B, vom avea: 
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Articolul A. Artistul -trebue să fie în mani- 
festarea sa impersonal, obiectiv. | 

Articolul D 1. Artistul trebue să fie în ma- 
nifestarea sa personal, păriinitor. 

lată o contrazicere clară ca lumina zilei şi 
pe care n'ar putea-o înlătura însu-şi Platon, dacă 
s'ar scula din groapă, iar d. Maiorescu vrea să o 
înlăture prin expunerea esteticei lui Platon. 

„Şi cum o înlătură? lată cum:-Poetul.e per- 
sonal şi impersonal, impersonal 'în perceperea 
lumei şi personal în manifestarea ei. Poetul vede 
cit se poate de impersonal şi se exprimă cit se 
poate de individual. 

Să presupunem că toate acestea sînt ade- 
vărate, (ceea ce nu credem); ar urma oare că se 
înlătură contrazicerea de sus? Dar de unde? Nu 
numai nu se inlătură dar nici nu se atinge contra- 
zicerea, şi, prin explicările date, se creează şi 
alte contraziceri. Așa, pe acest.al treilea articol, 
prin care D-sa voeşte. să lămurească cele două 
articole trecute, îl vom numi cu litera C, şi atunci 
vom avea următoarele contraziceri noi: 

Articolul A. Attistul. trebue să fie imperso- 
nal, obiectiv în manifestare. | | 

') In articolul b (Poeți şi Critici) d. Maiorescu susține asemenca 
că artistul trebue să fie personal în fercefere. «De la aceleaşi obiecte 
chiar «despre cari nof toil avem o simțire obicinuită, el (poetul) zri- 

""piejte o «simfire așa de deosebită, de puternică, şi aşa de personală în 
gradul <și în felul e[....» etc. : :
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Articolul C. Artistul trebuie să fie personal, 
individual în manifestare. 
_ Articolul B. Artistul e personal în percepere 
(vezi N. B.) RI 

“Articolul C. Poetul . adevărat e impersonal 
în perceperea lumei. 

După cum. vedem, acest noă articol cade în 
contrazicere cu fie-care din articolele trecute. 

D. Maiorescu mă mustră că de ce n'am 
“băgat de seamă, că între cele două articole a 
trecut un interval numai de 3 luni, atunci aşi fi 
fost mai prudent şi n'aşi fi găsit contrazicerile. 
« Chiar această scurtime de interval ar fi trebuit 
«să facă pe d. Gherea mai prudent.» Dar ce are 
a face intervalul cînd acum, nu în două articole, 
scrise la interval de 3 luni, ci în acela-şi articol pe 
aceea-şi: pagină se găseşte o contrazicere tot aşa de 
flagrantă ca şi cele dinainte. In adevăr, prin faptul 
că D-sa retipăreşte o citaţie din scrierile sale, se 
întîmplă următorul lucru: La pagina 893, sus, citim: 
«Poetul este mai întiiu de toate o individualitate; 

«de la acelea-şi obiecte chiar, despre cari noi toți 
«avem o :simţire obicinuită, €/ frimeşte o simfire 
«așa deosebit de pulernică şi aşa de personală. în 
«gradul şi în felul ei, în cit în el nu numai se 
«acumulează simţirea pină a sparge limitele unei 
«simple impresii şi a se revărsa în forma estetică 
«a. manifestirei, dar însă-şi această manifestare 
«reproduce caracterul personal, fără de care nu 
«poate exista un adevărat poet.» Aşa dar poetul
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în primirea simţirilor, impresiilor, deci şi în actul 
perceperei e așa de personal în cit şi manifestarea 
e personală. Ast-fel, însă-şi manifestarea personală 

e subordonată perceperei personale, aşa de perso- 
nal e poetul in preceperea lumei. lar după zece 
rînduri, pe aceea-si pagină, d. Maiorescu zice: poe- 
«tul adevărat e impersonal în perceperea lumei.» 

O fi şi această contrazicere tot numai în 
capul mei?.. a. 

Dealtmintrelea, nu mă mir de loc de aceste 
contraziceri. Se înţelege, d. Maiorescu are un 
frumos talent şi e un logician distins, dar chiar 
dacă ar. fi logician genial ca Aristoteles ori Mill, 
tot n'ar putea face nimic 'în zilele noastre, cu a- 
ceastă estetică metafizică platoniană nemţită de 
metafizici Nemţi. Şi cum să nu cadă în contrazi- 

„ceri cu ea şi în ea cind ea însă-şi e o mare contra- 
zicere cu cele mai elementare adevăruri ale ştiinţei 
moderne? Aa 

„Pentru că, vă :rog, citiţi micul rezumat al 
acestei teorii în articolul d-lui Maiorescu şi spu- 
neţi-mi dacă găsiţi două propoziţii în toată această 
pagină care să nu fie în contrazicere cu cele 
mai elementare adevăruri ale ştiinţei “moderne. 
Pentru 'ca să nu părem exageraţi şi nedrepţi, să 
analizăm puţin acest mic rezumat din teoriile 
platoniane. | |
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- Incepem cu fraza întiia: «poetul adevărat 
este impersonal în fercegerea lumei.> Pentru ca să 

vedem întru cit e adevărată această frază, trebue 

să vedem ce e actul perceperei, ce e percepţia din 
punctul de vedere al psichologiei moderne. În teoria 
espusă şi susţinută de d. Maiorescu, percepţia pare 

a fiun act psichic simplu, în care subiectul care 

percepe e cu totul pasiv, el primeşte impresia din 
afară, dar personalitatea lui psichică în acest act 
al precepţiei nu lucrează, pare a fi absentă. Dacă 
ar fi aşa, atunci în adevăr omul .ori poetul în 

actul perceperei ar fi impersonal, şi numai în 

esprimare, în manifestarea estetică, unde se mani- 
festează şi lucrează întreaga persoană psihică, numai 
acolo “artistul ar fi personal. Dar oare aşa e? 
Să vedem ! a 

«In cea mai simplă esperienţă psihică, zice 
Maudsley (vezi Physiologie de l'Esprit, pag. 324), 
este atât un element subiectro cât şi un element 

obieclio; căci ori ce percepţiune este de la inceput 
însoţită de sentiment.» Aşa dar în actul perce- 
perei omul nu numai primeşte, ci şi dă; spiritul 
săi lucrează, ca şi în actul esprimărei. 

«Pentru simţul comun, zice Binet (vezi Le 
sychologie du vatsonnement pag. 10—11), per- 

cepţiunea este un act simplu, o stare pasivă, un 
fel de receptivitate. A percepe un obiect este- 
rior, d. €., mina noastră, este numai a avea con- 

ştiinţă de sensaţiile pe cari'le produce acel obiect 
asupra organelor noastre. Cu toate astea cite-va 
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esemple vor fi de ajuns să. arate, că .in ori-ce 
percepţiune spiritul adaogă necontenit pe lingă 
impresiunile simţurilor. 

«Percepţiunea este, deci, o. stare mixtă, un 
fenomen cerebrosensorial alcătuit dintr'o acţiune 
asupra simţurilor şi o reacțiune a creerului. Ea 
se poate asemăna cu un reflex a cărui periodă 
centrifugă in loc să se manifesteze în afară prin 
mişcări, s'ar cheltui în lăuntru-deşteptind asociaţii 
de idei. Descărcarea urmează o cale mintală în 
loc să urmeze una motrice». 

Cum vedem iară-şi, în actul precepţiei spiritul 
omului lucrează ca şi în actul exprimărei, numai că 
descărcarea apucă altă cale, o cale mintală, în 
locul uneia motrice. Mai esplicat şi mai doveditor 
pentru noi e James Sully. 

«Percepţiunea, zice Sully (vezi Les illustons 
des sens et de d'esprit, p. 15), nu-i un lucru așa 

de simplu cum s'ar părea la prima vedere. — 
Cind priveşti într'o zi călduroasă un rii cu apă 
vie şi vezi delicioasa recoreală, nu-i grei de 
dovedit că în realitate facem un act de sinteză 
mintală sai de construcţie imaginativă, că la im- 
presiunea simţurilor pe care ne-o dă ochiul în 
momentul acela, adăogăm un lucru pe care ex- 
perienţa din trecut l'a dat spiritului nostru. J72.fer- 
ceptiune spiritul lucrează asupra maleriei sensa- 
fiunci şi întruneşte în actuala-i atitudine toate re- 

„ Zultatele desvoltărei sale anterioare.» 
Şi în felul acesta am putea aduce citaţii din
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toţi marii psichologi moderni. Aşa dar, în actul 
percepţiei spiritul nu. numai primeşte, dar şi dă;; 
în actul de percepţie spiritul face acte de sinteză 
mintală, de construcţii imaginative, în actul per- 
cepţiei spiritul lucrează asupra materiei sensaţiei, 
în actul percepţiei se pune în lucrare întreaga expe 
rienţă psichică dobindită, toate reminiscenţile, în- 
tregul rezultat al desvoltărei anterioare. Cu aceste 
cîteva adevăruri ştiinţifice dobindite despre per- 
cepţie, să ne întoarcem acum la teoria platonică 
însuşită de d. Maiorescu: «Poetul adevărat este 
imperscnal în perceperea lumei.» 

Acum, după ce am precizat ştiinţificeşte 
termenul fercepere, ştim cît de improprii este a 
vorbi de percepţie impersonală, cînd în actul per- 
ceperei ia parte întregul psichic, întregul spirit 
al individului, al persoanei. e 

Jar, va zice d. Maiorescu, aici e vorba de 
impersonal intru atita întru cît în actul perceperei 
obiectului artistul trebue 'să se uite pe sine şi 
să'şi concentreze toată privirea în obiect. Fie, 
dar atunci şi exprimarea artistică e impersonală. 

Cum? Cind un pictor se.uită la un peisagii,. 
atunci se uită pe sine ca persoană, iar cînd apoi 
il reproduce. pe pînză, în actul reproducerei nu 
se uită pe sine ca persoană? Evident că da şi 
poate în actul exprimărei şi mai mult de cît în 
actul perceperei. Dar atunci, amindouă actele, şi 
perceperea şi exprimarea, sînt impersonale. Insă 
atunci, ne oprim de la început „şi nu putem să 
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mergem mai departe şi să împărțim morala şi 

estetica între aceste două acte, nu mai putem da 

unuia vederea tipică neindividuală, altuia. expri- 

marea individuală etc.; ne-am nomolit de la în- 

ceput. Inceputul analizei e. şi începutul ruinărei 

teoriei. Dar în sfirşit să mergem mai departe. 
«Prin aceasta (adică prin actul perceperei) 

numai obiectul încetează acum de a fi individual 

mărginit şi devine tip.» Prin- actul perceperei 
obiectul se reproduce ca atare în capul nostru, 

deci remine binişor şi nu încetează de loc.de a 

fi individual şi mărginit. 
Mai departe. «Leiba Zibal din Făc/za de Paşte 

a d-lui Caragiale nu este niciel un Ovrei izolat, 

ci este Ovreimea, ca şi Shylock, dar ce deosebire 

în forma esprimărei după deosebita individualitate 

a scriitorilor Impersonal saă tipic văzute amindouă 

figurile, personal sai individual tratate de amin- 

doi autorii». Aşa dar, deosebirea între două 

lucrări de artă depinde numai de felul deosebitei 

exprimări, manifestări, care e individuală, personală, 

dar. nu şi de deosebirea în percepere, care act e 

impersonal. Aşa, spre .pildă Shylock şi Leiba Zibal 

sînt amindoi tipuri. de Ovrei; dar dacă sint așa 

de deosebiți, e numai din cauză că ai fost deo- 

sebit exprimaţi, după temperamentul individual 

al fie cărui scriitor, dar nu şi din cauză că ati 

fost. diferit văzuţi,. percepuți de fie-care scriitor. 

„Aceasta e după teoria insuşită de d. Maiorescu. 

Nimic mai neexact. Adevărul e, şi un adevăr
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absolut elementar pentru zilele noastre, că deo- 
sebirile între două lucrări de artă depind, bine 
înțeles, “şi de esprimarea prin temperamente 
deosebite, dar şi de percepere prin deosebite tem: 
peramente, prin organizaţii psicho-fiziologice. deo- 
sebite. Ca să ne convingem de acest adevăr, de 
altmintrelea banal, să luăm un .esemplu. O pă: 
dure e văzută de doi scriitori artişti, dintre care 
unul e tip auditiv, altul vizual. Aceşti doi artiști 
văd pădurea şi o descriu. 

Primul, tipul cel auditiv, va descrie mai ales 
freamătul pădurel, geamătul copacilor la baterea 
vintului, biziitul insectelor, ciripivul miilor de pa: 
seri, etc. 

Al doilea, tipul vizual, va descrie mai a- 
les formele şi culorile pădurei,: aspectul ei la apusul 

„soarelui, va descrie înălţimea plopului, micimea 
frunzelor lui, cari tremură ca sute de mii de fu- 
turaşi verzi. 

De unde aceste deosibiri în descrierea ace- 
leia-şi păduri? Evident că e şi în faptul deosebirei de 
exprimare, dar chiar de la început aceasta e hotărită 
prin deosebirea în percepere. Primul artist, tipul cel 
auditiv, percepe pădurea mai ales prin auz, al doilea, 
mai ales prin văz, ast-fel că de la început se ho. 
tărăşte. deosebirea, prin actul perceperei. 

Dacă doi pictori zugrăvesc acela-şi peisaj într'un 
mod diferit, prima cauză e că-l văd întrun mod 
diferit. De altmintrelea, acesta fiind un adevăr prea 
cunoscut, nu mai insistăm.
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Să mergem mai departe. 
«Aceasta (adică perceperea  neindividuală, 

impersonală, tipică), constitue partea mai ales etică 

a artistului.» “Aşa dar în actul perceperei: neindi- 

viduale, impersonale, rezidă etica, morala artistului, 

iar ca să nu se supere actul manifestărei personale, 

atunci acestuia i se dă estetica artistului. 

Dar ce însemnează această împărțeală atit de 

oripinală 2: | a PER 

Mai întiiă, dacă am înţelege actul perceperei 

în sensul cum. îl înţelege teoria . susţinută de d. 

Maiorescu, apoi tocmai. atunci nici mar putea fi 

vorbă ca ăst act să dea elementele morale, etice, 

ale artistului şi ale operei de artă. In adevăr, dacă 

artistul în actul perceperei e impersonal, neindivi- 

dual, dacă în acest act e absentă personalitatea 

lui psichică, dacă putem să ne exprimăm aşa, atunci 

el e iresponsabil moralmente, deci nu mai poate 

fi vorba de loc de morala lui. Deci numai în actul 

exprimărei, în care se arată intreaga personalitate, 

individualitate, a artistului, numai şi numai în 

acest act va rezida etica artistului 1). 

  

1) Se înţelege, că not judecăm această teorie, din punctul-de ve- 

dere elementar ştiinţific, după cum am prevenit pe cititori. Dacă însă o 

judecăm din punctul ci de vedere, din punctul de vedere al fantaziilor 

metafizice ale lut Platon, of din punctul de vedere al fantaziilor bol- 

năvicloase ale luf Schopenhauer, atunci din punctul lor de vedere, acea: 

stă esteiică e destul de consecuentă, e consecuenţa în erori. 

In adevăr, după Platon, în actul perceperet artistice, artistul uitln- 

du-se pe sine ca persoană, se redeşteaptă alfer eyo al lui din lumea trna- 

scendentă, acest tip p2rfect al căruia artistul e o copie imperfectă, Deci
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Inţelegind însă. perceperea în sensul cum e 
înţeleasă de psicho-fiziologia modernă, de bună sea- 
mă şi acest act va hotari etica, morala artistului 
şi puterea moralizătoare a operei artistice. 

Dacă actul perceperei hotăreşte în parte, de 
la început, cum va fi o operă artistică, atunci 
e evident că hotăreşte în parte, cum va fi ea din 
punctul de vedere etic, moralizator. Dar actul ex- 
primărei, manifestărei artistice, hotăreşte şi el în 
mai mare grad cum va fi opera artistică, deci cum 
va fi elementul ei etic, moralizator. Prin urmare, 
chiar dacă ar putea să fie aici vorba de «mai ales», 
atunci actul manifestărei artistice va constitui «mai 
ales» e/zca artistului, după cum va constitui emai 
ales> es/ezzca lui. In ori-ce caz deci, e greşit dea 
face această împârţeală fantazistă, dind etica ori 
«mai ales» etica-pe seama actului. perceperei şi 
estetică ori «mai ales» estetica pe seama actului 

exprimărei artistice. 
Să vedem ce a mai remas din această teo- 

rie | Nimic. 

actul percepere! artistice e tot de o dată şi actul redeșteptărei tipuluY . 
transcendental perfect, dec! e natural ca în acest act se rezide moralitatea 
artistului, - 

Din altă parte, după Schopenhauer actul perceperel artistice fiind 
un act impersonal, în el artistul se uită ca persoană, deci nu e accesibil 
egoismnlui, care e rădăcina dorinţe! de a trăi, fără el ar fi dispărut omenirea, 
deci sar fi îndeplinit idealul Schopenhauriav, —— neexistența, Impersona- 
litatea, uitarea de sine din actul percepere! e întru cît-va o presimţire, 
o anticameră a nefiinţet, a Nirvanet, a marelut ideal, deci e natural de 
a căuta în acest act etica artistului, 

Cum vedem, aceste fantazil sînt consecuente cu ele înse-și, ccea-ce 

nu le împiedecă de a reminea tot fantazir, DR E
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Ne-a fost de ajuns să precisăm mai ştiinţifi- 
ceşte termenul şi actul gerceperei, pentru ca toată 
această teorie să cadă. Nu-i vorbă, e păcat, teoria 
e destul de frumoasă şi mai ales e foarte sime- 

„trică, ca toate construcţiile metafizice. In adevăr, 
uități-vă numai: 

După ce crearea artistică e. împărţită în două 
acte deosebite: perceperea şi manifestarea, — ace- 
ste acte devin nu numai fonciarmente deosebite, 
ci contrarii şi devin două entităţi metafizice, Şi 
mai departe, vine următoarea împărţeală: Celui 
di'ntiii act e dată impersonalitatea, celui d'al do- 

„ilea personalitatea artistului; celui di'ntiii mai ales 
morala, celui d'al doilea mai ales estetica; celui 
di 'ntîiii vederea tipică, neindividuală, nemărginită, 
celui de al doilea tratarea individuală, mărginită 

"etc. etc. Ce simetrie! Păcat numai, că toate aceste 
construcţiuni fantaziste seamănă cu construcţiunile 
făcute din cârţi de joc: la cea dintii atingere a 
suflărei ştiinţifice ele cad. 

E adevărat că d. Maiorescu poate să zică 
şi zice chiar: «dar această luptă între teorii ad-- 
verse este altă chestie.> Cum altă chestie? 

Apoi tocmai aci e miezul chestiei, miezul po- 

D. Maiorescu a adus din Germania estetica 
platoniană; nemţită de metafizicii nemți. Această 
estetică, luată mai ales de la Schopenhauer, d-sa 
a- adus'o şi a acreditat'o în ţara noastră, ceea ce 

„de altmintrelea e foarte natural. D. Maiorescu n'a 

51248. — Studii critice, - 15
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putut 'aduce altă teorie estetică, pentru că pe aceea 
vreme estetica ştiinţifică mai n'a existat. In cit 
priveşte acreditarea acestei teorii şi. dominarea ei 
pină în timpul din urmă, aceasta e iară-și natural, 
avind în vedere pe de o parte lipsa unui serios 
control literar şi estetic în ţara noastră, de altă 

parte talentul d-lui Maiorescu. Dar ori cît de mult 
talent ar fi avut d-sa, ori cît de distins logician 

ar fi, cu o ast-fel de teorie e natural să nu poţi 
face alte aplicaţiuni, de cit acelea pe cari le a 
făcut d-sa în cele două articole tipărite în Corvor- 
biri literare. E de netăgăduit că d. Maiorescu 
a făcut un mare servicii literaturei - romine, dar 
aceasta se datoreşte propriului d-sale talent, gus- 
tului literar, după cum am arătat în alt ar- 
ticol, dar nu teoriei, care e greşită. In contra a- 
cestej teorii -metafizice şi a aplicaţiunilor sale, m'am 
ridicat eă, cînd am scris articolul met «persona: 
litatea şi morala în artă». Ei am pornit din punctul 
de vedere al esteticei ştiinţifice moderne, o ştiin- 
ță care, de şi în formaţiune, cu totul pe la înce- 
putul ei, e însă îndestulătoare pentru a arăta pînă 
la evidenţă cit de naivă şi anti-ştiințifică e acea- 
stă teorie platoniană, fie în forma ei primitivă 
la Platon, fie şi în forma ei ulterioară la metafi- 
zicii nemți, francezi, etc. 

Deci, încă o dată, aici e chestia: în lupta 
acestor două teorii şi nu aiurea. 

Inainte de a termina, ţin să relevez faptul că 
d.: Maiorescu dă de exemplu pe Zola, cînd e vorba
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de a numi un reprezentant al teoriilor adverse 
celei metafizice, platonice. 

Oare nu cu mult mai mare drept aşi putea să-mi 
"exprim aici mirarea; de cita făcut d. Maiorescu, 

cînd a zis că eă nu cunosc proveniența teoriei 
d-sale? Oare nu cu mult mai mare drept aşi putea 
să întreb: Cum Zola? Care Zola?... 

Zola e un mare talent ca scriitor de romane, 

un critic slab şi un teoretician estetic nul, absolut 
nul. Cum dar a putut d. Maiorescu să-l numea- 
scă tocmai pe el, cînd era vorba de a numi un 
reprezentant al esteticei moderne? Estetica ştiinţi- 
fică modernă, ca ştiinţă, e adevărat încă în 
formaţiune. Ca atare, ea își iea metoda şi-şi for- 
mează materialul din ştiinţile mai formate. In acest 
sens o descoperire a lui Helmholtz în acustică ori 
în optică e mai importantă pentru estetica ştiinţi- 
fică de cit toate speculaţiunile esteticei metafizice 
moderne luate împreună. 

Dar cu toate că depinde de multe alte ştiinţi, 
este însă o ştiinţă specială de care depinde în 
primul rînd estetica modernă, aceasta e o ştiinţă 
tînără şi începătoare incă şi ea: psichologia. Opera 
de artă e o producţie a psichicului omenesc, psi- 
chologia e ştiinţa psichicului omenesc, legătura şi 
dependenţa e evidentă, şi în adevăr nu e nici un 
psicholog însemnat care să nu fi tratat într'un mod 
sau într'altul chestiunile de estetică. 

Estetica depinde foarte mult de altă știință 
în formaţiune, de soczologze, un adevăr pe care din
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nenorocire nu prea îl înţeleg nici oamenii de ştiinţă, 
cari se ocupă de estetică. 

"In sfirşit, dacă d. Maiorescu ar fi vrut să 

citeze vre-un reprezentant al teoriilor adverse 

celor metafizice, care să se fi ocupat mai în special 

de estetica ştiinţifică, ar fi putut numi pe Fechner 

Taine, Bain, James Sully, Hirth, Guyau, Grant 

Allen, Veron, Forbes, fie şi pe cei de mina a 

doua, pe vulgarizatorii nu tot-deauna fericiţi cum 
e Hennequin... dar Zola?! 

D. Maiorescu stirşeşte ast-fel articolul d-sale: 
«Precum se vede, acele cîte-va fraze, presărate în 

«articolele noastre, scrise de altminteri în termeni 
«mai populari, erai numai nişte semne de recu- 
«noaştere: pentru o teorie estetică complectă şi si- 

«stematizată; sat, dacă nu ni se ia în nume de ret 

+0 comparare militară, nişte soldaţi trimişi înainte 

« — nu ca slaba putere a unor indivizi resleţi, 

«ci ca avantgarda unei întregi armate, cu care 
«stai în legătură bine disciplinată. 

«De unde putem scoate o altă observare de 
«polemică literară: nu contundă avant-garda unei 

«armate cu nişte soldaţi resleţi, saii mai pe ro- 

«mîneşte: las-o mai domol unde nu te pricepi!» 

Dacă nu d. Maiorescu, apoi cititorii mei de 

sigur sati convins, că în articolul mei trecut ca 

şi în acest din urmă, am băgat de seamă perfect 

de bine armata de care ne vorbeşte d. Maiorescu 

(adecă teoria platoniano-schopenhaueriană), dar am 

băgat de seamă şi unele lucruri; pe cari nu le-a
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observat d-sa şi anume că astă armată e dis- 
trusă, nu mai există. 

Tocmai aici e originalitatea situaţiei d-lui 
" Maiorescu, că d-lui merge mindru şi marţial înainte 
crezînd că îl urmează o armată, şi nu vrea să se 

uite îndărăt pentru a vedea că nu-l urmează ni- 
meni. 

Din cauza prea multor ocupaţii, d. Maiorescu 
ma băgat de seamă că esteticei metafizice plato- 
niano-schopenhaueriane i s'a întîmplat în anii din 
urmă un mic accident şi anume: a murit. 

Nu-i vorbă, sînt şi unii ne metafizici chiar cari 
cred că n'a murit, ci. numai trage de moarte; 
în ori ce caz sănătoasă nu e, şi nu e departe 

vremea cînd ea va apuca drumul veciniciei pentru 
a se odihni lingă surorile ei bune, astrologia şi 
alhimia.



“0 PROBLEMĂ LITERARĂ 

Opinia publică şi critică literară din erile 

civilizate, e preocupată acum de o problemă lite- 

rară stranie şi la prima vedere puţin explicabilă 

— aceasta e reînvierea, renaşterea unor stări su- 

fleteşti şi a unor formule literare de mult trecute, 

pe cari. ne-am învățat să le credem moarte ca 

toți morţii, fără putinţa de reinviere. E iară-şi 

vorbă, iară-şi discuţie, din zi în zi mai pasionată, 

asupra misticizmului, simbolizmului, exotizmului, 

fantasticului în literatură, ca în timpurile crincenei 

lupte între romantism şi naturalism. E de ce să 
te miri, să te uimeşti. | 

E doar aşa de puţină vreme de atunci — - 

numai ciţi-va ani— de cînd naturalismul a învins 

hotărit şi definitiv romantismul; sint ciţi-va ani 

de cînd domnia naturalismului biruitor nu numai 

că n'a fost pusă de nimenea la îndoială, dar era 

greu de prevăzut stirşitul acestei domnii. Se în- 

ţelege: oamenii 'culţi ştieau foarte bine că un cu- 
. .
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rent literar, ori-cit de puternic ar fi, nu poate 
să dureze vecinic, după cum nimica nu durează 

vecinic pe lumea aceasta şi în schimbarea şi evolu- 

ţia vieţei sociale trebue să se schimbe şi curentele 

literare, cari sint numai una din multiplele 

manifestaţiuni ale acestei vieţi. Dar aceasta se 
ştie a priori, încolo însă nimenea nu putea să 

prevază nici caracterul acelui curent literar care 

va disputa domnia naturalismului şi cu atit mai 

puţin se putea prevedea o manifestare” atit de 

apropiată a acestui curent noi. 
Şi era şi greu, foarte greu de prevăzut ce-va. 

Naturalismul era şi e şi acum aşezat pe nişte baze 

foarte puternice, de neclintit. Critica literară a 

dovedit cu atita claritate şi cu o bogăţie atit de 

mare de argumente că naturalismul e un copil 

legitim al epocei noastre, că e strîns legat de intreaga 

dezvoltare socială contemporană, că spiritul ome- 

nesc. ajuns la maturitate în ştiinţă, nu mai poate 

să se mulţumească nici în artă cu idealismurile, 

simbolismurile şi fantasiile romantice — alături cu 

enorma dezvoltare a ştiinţilor exacte formula na- 

turalistă în artă se “impunea. Omenirea civilizată 

care a biruit forţele oarbe ale naturei, a pus în 

serviciul omului aburi şi electricitate, necesar - tre- 

buea să ajungă la o literatură care tinde să pă- 

_trunză sufletul omului, viaţa socială a oamenilor, 

prin zugravirea adevărată a acestei vieţi şi a ace- 

stui suflet. 
“ lată in cite-va cuvinte acele puternice temelii
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teoretice pe cari critica literară le aşternea natura- 

lismului. 
Dar nu critica literară, bine înţeles, a fost 

aceea care a dat vieaţă naturalismului, ci arta na- 
turalistă ie cea care a creat mai curind acea cri- 
tică. Naturalismul numără între artiştii săi, pe 
unii din cei mai mari scriitori pe cari i-a avut 
omenirea, cum sînt Balzac, Tolstoi, George El- 
liot şi o pleiadă întreagă, internaţională, de scrii- 
tori geniali; aceştia sînt artiştii cari au procurat. 

victorie naturalismului. 
Se înţelege că înainte, şi acuma chiar, natu- 

ralizmul n'a devenit o formulă rigidă, căreia toţi 
să se supue —, ai fost neinţelegeri şi discuţii, 
cari urmează de altminterlea şi acuma. lată spre 
pildă unele din aceste chestii cari provocau neiîn- 
ţelegeri. 

Unii din scriitorii noului curent literar, sub 

cuvînt că arta naturalistă trebuie să zugrăvească 
vieaţa reală aşa cum este, căutau să zugrăvească 

tot ce e mai stupid, mai respingător în vieaţă: 
noroiul vieţei. Alţii pentru acela-şi cuvint cădeai 
în cea mai abjectă pornografie. Aceste exagera- 
ţi, legate din nenorocire de un nume ilustru, de 
Zola, aii putut sâ fie uşor combătute, fiind-că 
representanţii cei mai mari ai curentului literar 
din Englitera şi Rusia au fost împotriva acestor 
exageraţii. O altă chestie literară care de aseme- 
nea a produs discuţii pasionate a fost următoa- 

dacă scriitorul zugrăveşte vieaţa reală care-l



  
  

POETUL ȚERĂNIMEI. 

„Soarta pe care a avut'o la noi creaţia poetică 

a lui Coşbuc va face de sigur mirarea urmaşilor 

noştri. | | 

Pănă la apariţia volumului «Balade şi Idile»- 

Coşbuc par'că nici n'ar fi existat, de şi avea un 

trecut literar de zece ani și scrisese deja cele 

mai frumoase din minunatele sale poezii..  : 

Coşbuc, cu drept cuvint, se plinge de această 

ignorare, dar în cazul de faţă avem şi noi justifi- 

carea noastră: el ascris şi tipărit poeziile sale în 

Transilvania. Pănă la el însă şi chiar după el 

Transilvania nu ne-a dat mai nici un scriitor de 

talent, literatura originală de peste Munţi e aproape 

nulă şi deci avem şi noi dreptul s'o ignorăm. ; 

Altă ce-va e indiferența cu care a fost întim- 

pinat volumul lui Coșbuc «Balade şi Idile>» apărut 

aici, în Bucureşti.” Această indiferenţă, de sigur e 

„mult mai stranie. A trebuit să se stirnească scandal 

literar cu chestia plagiatelor ca jurnalele şi publi- 

cul cetitor să se intereseze mai de aproape de 

31218. — Stedil critice. 16
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poetul nostru. Dar a trecut scandalul, explicaţia 

dată de Coşbuc n'a mai lăsat nici o îndoială şi 

publicul s'a răsipit, în parte poate chiar nemulţu- 

mit că totul s'a sfirşit atit de satisfăcător pentru 

poet. E adevărat, acuma nimeni nu mai îndrăz- 

neşte să nege marele talent al lui Coşbuc, dar 

influenţa lui în literatura noastră, admiraţia de 

care se bucură, e departe, foarte departe de cea 

pe care a meritato după talentul său; o dovadă 

e şi lipsa de entusiasm, aproape receala cu care 

a fost primit de publicul: cetitor al doilea volum 

din poeziile lui «Fire de tort». Ia 
Am aretat cu altă ocazie pricina acestei.stranii 

indiferenți pentru un talent atit de mare. Creaţi- 

unea lui Coşbuc exprimă gîndiri, sentimente, pa- 

siuni, exprimă o viaţă întreagă streină nouă oră- 

'senilor;- Coşbuc € un poet ţeran, care redă viaţa 

ţerănească şi nici măcar viaţa * ţerănimei romine 

de aici, ci a ţerănimei de dincolo, viaţă care ne 

e şi mai streină.. Pănă chiar! și titlul volumului 

trebuie să lovească neplăcut pe. cetitorul nostru 

blazat, pesimist, rafinat. , 

În loc de «file rupte», «lacrimi şi suspine», 

«foi veştede», să ceteşti «balade şi idile»! Şi chiar 

în mintea cetitorilor mai inteligenţi trebuea să se 

nască gînduri defavorabile. Adecă de balade şi 

idile ne arde nouă acum? Idila e o formă atit 

de compromisă pentru vremea noastră. Idile: — zu- 

grăvirea amorurilor naive, neturburate, fericite ; 

păstori şi păstoriţe de carnaval, cari'şi spun dra-
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gostea după un anumit calapod! Dar balada! O for- 
mă literară care aparţine deja trecutului şi prin care 
poporul superstiţios îşi umple: lumea de o viaţă 
mai pre sus de fire! -ldile și balade! Cind viaţa 
e aşa de zbuciumată, cînd inema omului modern 
e roasă de atitea mii de doruri protivnice, cînd 
cugetul e muncit de atitea întrebări nedeslegate, 
cind e atita mizerie şi suferinţă, cînd societăţile 
moderne stai înnaintea. rezolvirei celor rhai formi- 
dabile probleme; sociale cari s'au împus vre-o dată 
omenirei—să ne delectăm cu idile şi balade? . 

Dar nici viața streină nouâ,-pe care o redă 
Coşbuc, nici forma în care e îmbrăcată nu explică 
încă faptul că admirabilul nostru poet e aşa de 
puţin prețuit. 

Se înţelege, viaţa zugrăvită de Coşbuc e 
streină societăței noastre culte orăşăneşti, dar e 

așa de adevărat şi de frumos zugrăvită! 
În idile nu sint doar resfrinte sentimentele 

“convenţionăle, ci adevăratele sentimente omeneşti ; 

iar în admirabilele balade resare cite odată însu-şi 
sufletul poporului în cele mai intime ale sale credinţi, 
sentimente, aspiraţiuni — şi e poporul din care fa- 
cem doar parte. 

Una din pricinile, deci, că un talent atit de 
mare e prețuit aşa de puţin e, între altele, de sigur 
şi lipsa de cultură literară în ţară la noi. 

Edi A -i
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Nu ştiu dacă în adins sai. din întimplare 

Coşbuc a pus în capul volumului, «Balade şi Idile», 

poezia «Noapte de vară». E sigur însă că locul ales 

e cit se poate de nemerit; această primă poezie 

slujeşte de întroducere la volumul întreg, ba întru 

cît-va e ' carateristică întregei creaţii poetice a lui 

Coşbuc. 
"În ea poetul zugrăvește frumos şi suggestiv 

o noapte de vară la sat. 
Munca e sfirşită la cimp şi satul începe să 

se umple de mișcare, de viaţă. Carele vin scirţiind, 

încărcate cu poveri, vin fetele de. la grii, flăcâii 

vin hăulind, nevestele aleargă grăbite cu cofiţile 

pline de apă. Zgomotoşi vin copiii de la girlă, 

«satul e de vuet plin, fumul alb a lene ese din 

cămin». Dar, puţin cite puţin, innoptează, zgo- 

motul se potoleşte, oamenii trudiţi adorm şi fru- 

moasa poezie se sfirseşte cu următoarele versuri 

minunate: 

Focul envelit pe vatră 
Iar opaiţele-aii murit, 

„Şi prin satul adormit | 

Doar vr'un cine 'm somn mai latră 
! „ Răgușit. 

Eat'o! Plină, de. spre munte 
Ese luna din brădet 
Și se 'nnalţă *ncet-incet 
Ginditoare ca o frunte 

De poet.
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A 
Ca un glas domol de clopot 
Sună codrii mari de brad; 

Ritmic valurile cad. 
„Cum se zbate 'n dulce ropot 

Apan vad 

Dintr'un timp şi vintul tace; 

Satul doarme ca 'n mormint — N 

Totui plin de Duhul sfint: 

Linişte 'n văzduh şi pace 

- Pe pămint, * 

Numai dorul mai colindă 
Dorul tînăr şi pribag? 
Tainic se 'ntilneşte 'n prag 

Dor cu dor să se cuprindă 
a Drag cu drag, 

Cetind această frumoasă poezie ne-am adus 

aminte şi ni s'a: impus nevrind comparaţia cu 0 

altă poezie, care zugrăvește tot atit de frumos o 

seară de vară la sat: «Sara pe deal» a lui Emi- 

“nescu. Dar dacă aste două poezii ai de comun 

subiectul ca şi multe imagini, în schimb ce deo- 

sebire izbitoare în tratare, -care caracterizază 

aşa de bine personalităţile atit de deosebite a 

doi poeţi. . 
Poezia lui Eminescu e dureros de melancolică, 

a lui Coşbuc e .senină şi plină de viaţă. La Emi- 

nescu primul vers începe cu buciumul care sună 

a jale, la Coşbuc -primul vers e: 

Zările de farmec pline . 

î
s
“
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La Eminescu oamenii vin osteniţi cu coasele 

în spinare; la Coşbuc flăcăii vin hăulind, fetele 

 cîntind, luna luminează codrii 'sunători şi apele 

cad în dulce ropot. Şi în potrivire cu această deo- 

sebire. e şi forma deosebită. La Eminescu versurile 

sînt trâgănate, lungi de două-spre-zece silabe, la 

Coşbuc de opt silabe, iar cel din urmă vers din 

strofă chiar de trei: Am aretat deja în altă parte 

însemnătatea adincă a acestor deosebiri. Vom a- 

vea încă prilej în cursul acestui articol să revenim 

de mai multe ori asupra deosebirilor între Eminescu 

şi Coşbuc. Asupra uneia însă trebuie să stăruim 

chiar acum. | | i 

La Eminescu întreg tabloul serei de vară la 

sat nu € zugrăvit de hatirul satului, nu_€e_iubirea 

_şi simpatia pentru sat, ci un simţimînt mult mai 

personal a condus mîna poetului: 

“Ne vom rezema capetele unul de altul 

"Şi surizind vom adormi sub înaltul 
Vechiul salcim. — Astfel de noaptea bogată 

Cine pe ea .n'ar da viaţa lui toată? 

lată pentru ce i-a trebuit lui Eminescu ta- 

bloul serei pe deal — ca în acest tabloii frumos 

şi melancolic el să-şi rezime capul de al iubitei 

sale. Şi insă-și simpatia şi compătimirea tristă 

pentru sermanul: sat, pentru «streşinile vechi» e 

o debordare a propriei fericiri —  amorezaţii 

fericiţi sint tot-dea-una înclinați spre compătimire.
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încunjoară, o reproduce el oare obiectiv, ca un 
aparat fotografic, ori personalitatea proprie a ar- 
tistului se oglindește în această reproducere a 
vieţei ? Toate aceste şi multe alte probleme lite- 
rare au fost dezbătute şi lămurite şi un cititor 
care ar vrea să facă cunoştinţa cu ele, ar putea 
să le găsească în articolele critice ale lui Zola, ar- 

ticole războinice, scrise cu multă putere polemică; 
din nenorocire însă de multe ori foarte superficiale. 

Acela însă care a dat o formulare adevărată 

naturalismului n'a fost nici Zola, nici vr'un critic 
cunoscut; a fost tot un artist, mai puţin mun- 
citor, poate, mai puţin viguros de cit Zola, însă 
un artist mai fin, mai mare, mai pătrunzator — a 
fost ! Maupassant. In prefața lui la romanul Pierre 
et Jean, Maupassant în citeva pagini dă o formu- 
lare adincă, păttătizătoare, g genială naturalismului. 

Şi iată acuma, cînd 'naturalizmul numără 
printre ai săi pe cei mai mari scriitori contempo- 
rani, cînd ca o formulă literară ajunge la atit de 

„clară conştiinţă de sine, în cît poate fi formulat 
întrun mod desluşit şi hotărit în cite-va pagini, 
cind domnia lui exclusivă părea a fi asigurată, 
tocmai atunci începe să se nască un curent lite- 
rar, nu neasemănător, ci diametral opus c curentu- 
lui dominant. 

Defecţiuni încep chiar între cei mai iluştri 
reprezentanți ai lui. Ast-fel în ultimele romane ale 

__genialului formulator al acestui curent, Maupas- 
sant, :se 'simte peste tot un lirism personalist,
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iar nuvelele lui din urmă, cum e admirabila nu: 

velă Ze Forlă, sînt pătrunse” de un misticism 

spiritist, care n'are absolut nimica a face cu na- 

turalismul. Un alt scriitor de talent, Paz/ Bour- 

gel, începe prin romane -cari zugrăvesc vieaţa 

reală, dar curînd trece la altele, cari sint niște 

disertaţiuni  psicho-filosofice, şi acum în urmă 

scrie rişte romane pe tema mistică, că unica 

scăpare a omenirei de a-zi din zbuciumările ei 

dureroase e să se arunce în braţele religiunei 

catolice. “ 

Dostoevsky capătă înriurirea imensă ce o 

are nu prin analiza sa genială psychică, ci mai 

ales prin misticismul şi lirismul umanitar ce conţin 

operele sale. 
Tolstoi, după ce a scris cite-va capo-d'opere 

cari formează mărgăritarul cel mai preţios în 

literatira naturalistă, ajunge pe urmă să-şi repu- 

dieze propria sa operă şi să se arunce într'un 

misticism absurd, făcînd o nouă religiune neo-cre- 

ştină şi, drept vorbind, renumele universal de 

care se bucură îl datoreşte nu atit genialelor sale 

romane Pace şi război, Ana Carenina, cît fap- 

tului că e şeful unei religii noi. | 

George Elliot a ajuns în ultimele sale crea- 

iuni la un misticism analog, de şi nu identic. 

In romanul din urmă, La fefile paroisse, 

Alphonse Daudet ajunge la cel mai perfect tol- 

stoism. Această Pefite Parozsse, mică bisericuţă, 

Alphonse Daudet o ridică faţă de marea biserică
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oficială şi această mică biserică reprezintă ale- 
văratul creştinism “cu toată evlavia, cu toată 
supunerea creştinească şi în această supunere 
şi în această  umilire creştinească, Dauder 
pare a vedea scăparea din criza morală: prin 
care trecem, scăpare din trufia şi egoismul no- 
stru. Din această debandadă mistică a tuturor 
căpeteniilor şcoalei naturaliste literare a scăpat 
doar Zola, fie pentru că e un. cap mai practic, 
fie poate pentru că e mai puţin artist de cit 
ceialalţi. In ori-ce caz, această debandadă mistică 
a marilor scriitori naturalişti, e de cel mai mare 
interes, ca simptom social şi ca simpton literar. 
De altmintrelea  misticizmul a atins concepţia 
filosofică şi morală a acestor scriitori mari şi 
foarte puţin însă-şi arta lor, formula lor arti- 
stică. Sint prea mari personalităţi ca să-şi poată 
de a-zi pînă miine schimba însu-şi modul de 
creare artistică. Misticizmul marilor scriitori a- 
rată însă că în adincimile vieţei sociale fermen- 

“tează noile idei şi sentimente, cari la un timp 
dat vor cere o formă. artistică nouă, un curent 

literar noi. Şi această din urmă în adevăr a înce: 
put să se producă. 

Numele acestui curent noă e grei de. dat, 
fiind-că reprezentații lui îi dai mai atitea nume 
diferite, cîţi ciraci cuprinde. Ast-fel, ei se numesc 
decadenţi, simbolişti, preraphaeliști, exotişti şi 
a. m. d. Mult mai greu încă de cit a da nume 
curentului noă, e a-i caracteriza doctrina artistică ;
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în această privinţă domneşte ieară-şi o mare deo- 

sebire de vederi între membrii curentului saii 

curentelor nouă. Dar deosebindu-se în multe alte 

privinți, într'o privinţă înse ei sint în perfect 

acord: în negarea doctrinei naturaliste. 
Ast-fel, naturalismul cere artistului să creeze 

operele sale din elementele reale ale vieţei încon- 

jurătoare, curentul noi din potrivă îşi plăzmueşte 

operele sale din adincimile fantaziei reinfrinate ; 

naturalismul cere artistului să descrie vieaţa pe 

care o cunoaşte, pe care a trăito, curentul noii 

îşi ia tema cu predilecție din epoce depărtate, 

de la popoare puţin cunoscute saii imaginate; arti- 

stul naturalist creează oameni vii, caractere reale, 

artistul din şcoala nouă creează simbole menite 

să înfăţoşeze și să persanifice conflicte morale sai 
idei abstracte. | 

Ciim vedem, curentul noi nu € alt ce-va de 

cît romantismul reînviat şi încă romantism în par- 

tea lui cea mai exagerată, cea mai contestabilă, 

cea care a fost mai cu succes combătută şi mai 

sigur învinsă de naturalism.. 
Acest curent noii sai curente noi ai fost 

întimpinate de' la început cu cel mai profund 

dispreţ şi din partea artiştilor naturalişti şi din 

partea criticei şi din partea publicului cetitor. Acest” 

dispreţ a fost de altmintrelea bine-meritat atita vreme 

cit curentul noii a fost reprezentat prin decadenti, 

scriitori francezi: lipsiţi de; cultură, de bun simţ, şi 

de talent, dar disprețul devine absolut ridicol, cînd



  

  

O problemă literară 237 

noul curent începe să fie reprezentat prin artişti 

cu adevărat şi real talent. Chiar în şcoala cea nouă 

franceză e un om foarte talentat, acesta e Ver/azne, 

şi cine ar putea să nege talentul mare a prera- 

phaeliţilor englezi, cum e Dante Gabriel, Rosetti, 

Swinburne, Morris, sai cine se îndoeşte de marele 

talent al scriitorilor scandinavi, Strindberg şi mai 

ales Ibsen; e netăgăduit asemenea că în tinăra 

literatură germană sînt oameni.de talent, cari 

aparţin aceluia-şi curent antinaturalist şi în sfirşit 

Friedrich Nietsche, ori cît de dezechilibrat ar fi, 

e totu-şi un scriitor genial.. 

Cum vedem deci, curentul cel noi, antinaturalist, 

numără acuma în rîndurile sale oameni de talent 

mai în toate ţerile civilizate. Faţă cu acest fapt 

important şi cu altul tot aşa de caracteristic că 

noul curent începe să capete tot mai mulţi şi mai 

mulţi admiratori, admiratori fanatici,—critica n'a 

mai putut să trateze cu atita uşurinţă curentul 

cel noi, a priceput că are a face cu o problemă 

literară şi socială de mare importanţă. Dar numai 

atita a şi priceput ea; a-şi explica însă această 

problemă critică n'a fost în stare. În această pri- 

vință putem cita opiniile caracteristice a doi 

critici însemnați, Zemaz/re, briliantul critie-causeur 

literar, cu obicinuita-i superficialitate, găseşte că 

pricina dezvoltărei şi influenţei ce căpătă noul 

curent e 7p0da —, va trece moda, va trece şi el. 

„Ce comodă explicare! Dacă te mulțumești cu un 

cuvint, apoi în felul acesta nimic mai uşor de cit
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a explica toate fenomenele literare şi sociale cari 

toate sînt trecătoare, deci toate pot să fie botezate 

cu cuvîntul: zz0dă. 
Un scriitor german cult şi de mult talent, 

Max Nordau, se ocupă şi el de acest curent şi 

încă într'un op mare special, în două volume 

groase 1). “ 

Mai cult şi mai pătrunzător de cît alţi cri- 

tici, el intră mai adinc în miezul chestiunei. 

Din nenorocire Nordau e un discipol al lui Lom- 

broso, şi teoriile acestui din urmă i-ai intunecat 

cu desăvirşire vederea.. | 

Ca discipol fidel, Nordau, chiar în cei mai 

de talent reprezentanţi ai "curentului în chestie, 

vede nişte imbecili, criminali născuţi, degenera. 

Aici cuvintul degenerat e menit să înlocuească 

cu succes cuvintul zzodă. Un cetitor inteligent 

ar putea să zică, cu drept cuvint, lui Nordau: 

«Dacă Wagner, Strindberg, Ibsen, Swinburne, 

Morris, Tolstoi (şi acest din urmă, după Nordau, 

e un degenerat) sînt degeneraţi, atunci dă, doamne, 

cit de mulţi de aceşti degeneraţi». 

E foarte interesantă opinia lui: Zola asupra 

uneia din cele mai puternice opere ale lui Strind- 

berg — 7ată!. | 

Intr'o scrisoare adresată autorului şi tipărită 

ca prefaţă la traducerea dramei, Zola scrie: «D-ta 

ştii că nu sînt pentru abstracții. Mie îmi place 

    

-1) Vezi Za dâgânzrescence ete. 
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ca personagiile să aibă o stare civilă complectă; 

să-i poţi întilni pe stradă, să fie împlintaţi în 

viaţa noastră. Dar aice e de sigur între noi 

o deosebire de rasă. Dar aşa cum este, piesa 

d-tale e una din rarele producţiuni dramatice, cari 

m'ai emoţionat adinc>. Lăsind la o parte chestia 

rasei, care nu explică absolut nimică, avind în 

-vedere că piesele simboliste tocmai în Franţa ai 

succes, în colo ori ce om care” pricepe şi ştie 

să judece o operă de artă va fi de părerea lui 

Zola. Poţi să fii ori cît împotriva procedeurilor 

artistice ale unui Strindberg, nu poţi însă să te: 

sustragi de la impresiunea puternică ce ţi-o pro: 

duce drama lui, Zază/. 

Si nu e oare unul din cele mai sigure cri- 

terii ale artei puterea de a emoţiona? Şi dacă 

o operă de artă a ajuns să emoţioneze adinc pe 

un protivnic genial al curentului, cum e Zola,—nu 

e oare aceasta cea mai bună dovadă a superio- 

rităței şi puterei ei? Şi ceea ce e adevărat des- 

pre drama lui Strindberg, e mai mult sau mai 

puţin adevărat pentru toate celealalte opere de 

talent ale curentului not. Bine înțeles, vorbim de 

opere de talent, nu de imbecilităţile în cari e aşa 

de bogat: acest curent. | î 

Aceste opere de adevărată artă formeazi în 

adevăr un curent noi, destul de puternic, şi 

dacă e aşa, atunci el devine o problemă literară 

- grea şi serioasă. Sînt multiple acele întrebări pe 
cari le suggerează această problemă literară; unele
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din cele mai importante sint următoarele: cari sînt 
cauzele sociale şi artistice cari ai produs acest 
curent noi? Cari-i sînt calităţile , şi defectele din 
punctul de vedere social şi artistic ? în ce legătură. 
stă acest curent cu curentul naturalist, care e vii- 
torul acestui cureut şi a. m. d. Din nenorocire e 
imposibil, de tratat aceste chestiuni în articole de 
gazetă 1), sper cu altă ocazie să ne mai întoar- 

cem la ele, pînă atunci elemente de respuns 
la unele din aceste întrebări, cetitorii le vor găsi 
în articolele mele: Cazze/e pesimaismaului în btera- 
ură şi vieață şi Artiştii pooletari intelectuali. 

  

1) Aceste articole ai fost publicate în suplimentul literar din 

Lumea Nouă, Martie 1893.
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Coşbuc înse nu. zugrăvește viaţa satului 

dintr'un sentiment strein acestuia, ci e insă-şi 

această „viaţă care îl atrage, care il farmecă şi 

dE aceea el o cintă. El n'a venit doar la sat 

„pentru o întilnire amoroasă. Satul zugrăvit de 

Coşbuc e satul lui. Acolo s'a născut el; codrii, 

dealurile, . văile, apele. murmurinde îi sînt tot 

atitea rude; e viaţa atit de aproape şi atit de 

scumpă lui şi de aceea o va'reda aşa. de sincer 

şi natural $— şi mai ales va zugrăvi «dorul tînăr 
şi pribag», ce 

Tainic se ?ntilneşte 'n prag 
Dor cu dor să se cuprindă 

- Drag cu drag. 

Gama _toată_ a iubirei, de la prima trezire 

de-abiea simțită a dorului zglobiu pănă la des- 

perarea ibovnicei înșelate, de la glumele nevino- 

vate ale copiilor, carinu ştiu încă bine ce-i dragostea, 

pănă la pasiunea adincă — toate sint zugrăvite 

de Coşbuc. Şi această bogată „gamă a iubirei e | 

redată cu atita sonoritate, claritate, relief, putere 
şi adevăr, în cit noi cu puţină simpatie şi trudă 

a imaginaţiei putem împlini intervalele între .aceste 

„note deosebite ţesind un mare roman de la țară. 

Incepem cu poezia «La Oglindă». Subiectul 

poeziei, cum sint de altmintrelea cele mai multe 

din subiectele poeziilor lui Coşbuc, e cit se poate 

de simplu. O fată tînără şi frumoasă folosindu-se
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de lipsa mă-sei de a casă' încrestează în grindă 

oglinda şi aşa uitindu-se în ea şi învirtindu-se 

înaintea ei, îşi spune toate gindurile simple, dorin- 

ţile naive, dorurile ce se deşteaptă întrun trup-. 
şor tînăr, frumos şi plin de viaţă. 
"Si cît de vioaie, cît de drăguță, cit de gra- 

ţioasă apare această fată în mișcările pline de 

graţii ale unci pisicuţi frumoase. 

" Asta-s eu! Și sint voinică! 
Cine a zis că eii sînt mică? 
Ui'te zeii, acum eaii seama, 
Că-mi stă bine'n cap năframa 
Şi ce fată frumuşică 

Are mama!: 

/In -de-a-lungul poeziei întregi sînt resfrînte 

gindurile şi visurile tinercţei provocate de simţi- 

_mintele dragostei ce de-abiea se deşteaptă într'un 

trupşor. copt de soare, sub cerul deschis al plai- 

urilor, între spicurile galbene ale griului. Visu- 

rile în această primă fază a dezvoltărei sentimen- 

tale nu pot fi de cit visuri de noroc, o debor- 

dare de seninătate şi mulţumire. Şi tocmai aşa 

o redă Coşbuc cu atita delicateţă şi adevăr în 

cît în. de-a-lungul. întregei poezii nu-i nici o notă 

discordântă sai falşă şi de sigur trebuie să fii 

poet ca să te poţi furişa atit de bine în sufletul 

ascuns al unei fecioare. 
Ce frumoase sînt, spre pildă, cele două ver- 

suri din urmă din strofa citată:
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Şi ce fată frumuşică 
Are mamal 

E o debordare de mulţumire şi bucurie pen- 

tru propria-i frumuseţă, care însă nu se exprimă 

direct ; spre pildă : «cit sînt de frumoasă!» Această 

-din urmă exprimare e prea egoistă şi ne-ar im: 

presiona displăcut, ca orice lăudăroşie şi fan- 

faronadă. Fata se admiră indirect prin admiraţia 

mă-sei; ea nu e atît de mulţumită de frumuseţea 

sa cît de mulţumirea mamei care are o fată aşa de 

frumoasă, iar nouă ni se sugerează în afară de 

simţimintul de simpatie pentru fată şi simţimintul 

duios de mamă care învălue şi soarbe cu ochii 

iubitori trupul frumos şi tremurător de viaţă al 

fetei. Ă | 

In poezia «Pe lingă boi» e aretată altă 

fază a dragostei, cînd întreg sufletul începe să 

fie cuprins de acela-și ” simţimînt puternic şi vic: 

torios, IE a 

- Dimineaţa, pocnind din bici, trece “el pe 

lingă fereastra fetei şi ea săre;, ca muşcată de 
sarpe: Ma 

Şi atita tort: mi-am încilcit 
„Șin graba mare-am spart un geam -. 

. „Ştiu ei ce mi-a venit! 

Am cap, dar parcă nu-l mai am 
Ce-aveam să-i spui? Nimic 'n'aveam, 
Dar eram zori, şi eii voiam 

i Sx'ntreb cum a dormit.
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Onu mi-e, că mi-am sîngerat 

La prag piciorul într'un cuiii, 

"Dar mi-e, că e păcatl 

Om bun ca 'dinsul nimeni nu-i 

Şi pentr'o vorbă rea ce-i spuiă 

EI toată ziulica lui J 
" Munceşte supărat! 

Frica şi ruşinea de a-şi recunoaşte dragostea, 

încilcirea tortului, spargerea geamului, sîngerarea 

piciorului de un cuiă—iată mijloacele atit de 

simple prin cari ştie Coşbuc.să redeie simţimin- - 

tele adinci. Fata şi-a. singerat piciorul, dar nu se 

gindeşte la durerea sa, ci la supărarea lui —ce-i 

pasă de piciorul sîngerat, cind inima-i începe să | 

singere. . 
In «Pe lingă boi» fata iubeşte, dar nu în- 

drăzneşte încă singură să-şi dea socoteală de iu- 

birea sa; în «Dragoste învrăjbită», ea iubește, e 

iubită, ea a sorbit deja din cupa atit de “dulce 

şi atit de amară a dragostei. Dar na apucat 

biata fată să îndrăgească pe Lisandrul ei şi deja 

apar piedeci şi sentimente protivnice şi alături c 

dragostea apare umbra ei: durerea. 

«Dragoste învrăjbită», e una din cele mai ca- 

racteristice creaţii ale lui Coşbuc. Aici nu _mai_e 

zugrăvită iubirea de abiea. simțită, ci. simţimîntul 
violent, puternic, victorios, care a pus stăpinire 

pe inimă şi cuget, simţimînt copleşitor, cînd capul 

nu gindește şi inima nu bate de cit pentru el.
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“Aşa iubeşte Szzina pe Zzsandru al ei; dar sau 
certat şi întreaga, lunga poezie, sau mai bine zis 
poemul — cea mai lungă din poeziile lui Coşbuc— 
zugrăveşte starea sufletească a fetei amărite.. 
Di'ntr'un cuvint de nimic sai certat şi ea, pasi- 
onată şi violentă, la izbit drept în piept. Şi acuma 
ginduri şi sentimente grozave rup inima sermanei 
fete. O munceşte: ba mustrare de cuget, recunoa- 

şterea propriei vini, ba credinţa“că el e Vinovatul. 
Şi dorul de a se împăca cu ori-ce preţ, şi teama 
că astă împăcare nu mai e cu.putinţă şi groaza 
că s'a sfirşit cu iubirea lor şi deci cu viaţa ei 
pustiită şi gelozia acută pentru Lina, rivala sa şi 

frica amestecată cu ură că de acuma Lisandru va 
da în vileag, în risul satului, iubirea lor — toate 
aceste sentimente sint zugrăvite cu multă putere 
şi perfect adevăr. Sint mai ales imagini şi scene 
reslețe de o rară frumuseţă. Astfel. e Simina, 
plingind noaptea sub cireş. 

Braţul sting nălțindu-l, ea-și aduse mina 
Pănă peste-obrajii rumeni şi învolţi, 
Iar cu mina dreaptă apucind de colț 
Mineca ei stingă, iși ştergea plinsoarea. 
Se pornise vintul prin cireș şi floarea 
A "'nceput să ningă, şisăind domol, 
Şi cădea pe pieptul şi pe braţul gol 
Al Siminei, stindu-i albi 'n poala rochil. 

Sau iată dorul nebun după ibovnic, dorul 
încă mărit de singurătate şi de noapte.
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„Ce "'ntunerec! Fata s'a izbit în sus; 
Şi simţea că-i arde capul ei, ca focul. 
Şi de-amar năvalnic n'o mai ţine locul. 
«Prea sint eii nebună!> Şi pre cînd zicea 
S'a 'nălțat cu totul, hotărit avea 
Gindul, să se ducă liniștit în casă. 
Dar simţea o mină grea cum îi apasă 
Pieptul şi-o zugrumă și o ţine drept. 
<Ce să fac în casă? Dar aici ce-aștept?» 
Şi-i venea să ţipe ca dintr'o pădure 

„_Şi-t venea să urle ca din foc să "'njure. 
Şi-l venea să plece, noapte cum era. 

„Cit de puternic şi adevărat! Aici pasiunea 

creşte pănă “la proporţiile unei buale grozave. 

Dar zugrăvirea spaimei fetci, cînd vede în noapte 

un om furişindu-se spre casa lor şi ea e îngro- 

zită de gindul că o fi un tălhar şi de simţimîntul 

inconştient nu mai puţin violent că o fi el, Zz- 

sandru: » | 

de odată a simţit că-i trece 
Junghiul pe sub coaste, fulgerat și rece, 
Şi s'a strins de spaimă toată lingă pom. 

Un tilharl Se duce spre fereastră drept 
Inima Siminei se izbea în piept 
Ca pe mal un păstrăv și vr'o două clipe 

Nu-i venea resuflet. Şi-i venea să ţipe, 

Se temea. Să tacă mai reii se temea. 

Aceasta e violența sentimentelor unui copil 

al naturei, crescut sub cerul liber al munţilor 

năsăudeni, puternic în iubire şi în, ură.. Această
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fată îşi ţipă şi îşi urlă durerea. cum o urlă la Coşbuc 

atl copil al naturei, codrul năsăudean cînd vîntul 

toamnei tirzii începe să-l zugrume. Şi cind te 

gindeşti că Coşbuc a scris acest poem frumos 

în care se arată atita pătrundere adincă a unor 

“simţiminte violente fiind incă aproape copil! Şi 

cînd te gindești că pentru zugrăvirea unei pasiuni 

atit de selbatece lui Coşbuc îi stai la dispoziţie 

mijloace atit de serace, ca însă-şi viaţa ţerănească! 

Dar Coşbuc ş/ze să întrebuințeze aceste mijloace. 

El are îndrăzneala ca însă-şi bătaea, maltratarea, 

s'o întrebuinţeze ca mijloc pentru redarea simţi- 

mentelor violente, -cari întovărăşese dragostea. 

Inchipuiţi-vă un poet contemporan din şcoala lui 

Eminescu, spre pildă, întroducind într'o scenă de 

dragoste bătaea! Dacă scena sar petrece în clasele 

culte ar fi monstruoasă, iar dacă sar petrece în 

clasele de jos ar fi o caricatură. Dar Coşbuc e 

ţeran, e . poetul ţerănimei şi ori-ce manifestare, 

ori cit de brutală ar fi, a dragostei la, el sună 

așa de natural, aşa dureros de adevărat în cit 

nu ne jigneşte şi par'că simţim că ăst sunet sel- 

_batec e trebuincios pentru armonia poeziei întregi. 

La Coşbuc cind Simina se înfurie în "potriva 

lui Lisandru, îl loveşte cu pumnul drept în piept. 

lar pe urmă beată de remuşcare şi de dorinţa 

împăcărei, se gindeşte ce ar fi de ar pleca la Li- 

sandru - 

Și plingind i-ar zice: nu fi supărat, 

Bate-mă, Lisanire, că nu faci păcat.
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La omul primitiv, şi ţeranul e un om primi-" 
tiv, între emoţiunile violente şi expresiunea lor mate- 
rială nu se interpun acele multe reflexe reţinătoare 
pe cari le-a sădit în noi civilizaţia, De aceea omul 

primitiv, la excitație respunde imediat prin ac- 

ţiune, prin faptă, iar fie-care emoţiune puternică 

se traduce imediat întrun fapt corespunzător. E, 

deci natural ca dragostea violentă întovărăşită . 

tot-de-a-una de multiple şi protivnice emoţii şi senti- 

mente să se traducă şi prin loviri brutale. Şi zică- 

toarea ţerănească; «cine nu-şi bate nevasta n'o iu- 

beşte» are poate un fond de adevăr mai mare de 

cit ne închipuim. Se înţelege, e un adevăr brutal, 

degradator, dar totu-şi adevăr, Această violenţă 

primitivă, această impulsivitate nestăpinită trebuie 

negreșit ţinută în seamă pentru a pricepe multe 

din creaţiunile lui Coşbuc. 
- În“cLa Oglindă» e zugrăvită mai mult pre- 

simţirea dragostei, în «Lîngă boi» atirmarea unei 

dragosti, în «Dragoste învrăjbită» simţimiîntul 

victorios, şi conştient al iubirei ce copleșeşte tot 

sufletul -umplindu-l cu - adincă fericire şi : amară 

suferință; în sfirşit în minunata poezie «Cîntecul 

fusului» e redată durerea cumplită din cauza dra- 

gostei stinse, e zugrăvită dragostea moartă. 

Ei mi-am făcut un cîntec 
Stind singură 'n iatac — 
Ei mi-am făcut un cintec, 

Şi n'aşi fi vrut să-l fac. 
. 

p
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Dar fusul'e de vină 
Că se 'nvirtea mereii 
Şi ce-mi cînta 'nainte 
Cintam pe urmă eii. 

De-atunci il cint intruna 
Că-mi vine-aşa nevrind; 
De-aşi face ori ce-ași face ' 
Nu pot să-l scot din gind. 
ÎL cint torcind la „vatră . 
Şi-l cînt mergind pe drum * 
Şi nu pricep ce-i asta 
Și nu știii, biata, cum? 

Biata fată, ea nu ştie ce e cintecul acesta, ea 
nu ştie că milioane lau cîntat şi milioane îl vor 
cînta. E un cîntec vechii, foarte vechii. Într'un 
ceas reii, împreună cu dragostea, s'a născut şi el 
şi de atunci aşteaptă numai acel moment dure- 
ros, cind doi oameni făcuţi să se iubească se rup 
unul de altul ca să se strecoare în inima celor 
suferinzi şi furişat acolo să înceapă să lovească cu 
putere coardeie dureroase: ale inimei şi atunci îl 
'cînţi;' trebuie să-l cinţi - vrind-nevrind vechiul şi 
durerosul cîntec al dragostei nefericite. 

Cîntecul e vechii, .e acela-şi, dar inimile, 'pie- 
tele instrumente suferinde în cari el loveşte sint 
altele, de. aceea şi exprimarea 'acestui cintec e 
alta, vecinic alta. Şi sînt anume maestri, aşa de 
rari, cari ştiă să prindă acest cîntec dureros .şi 
să-l aştearnă: pe hirtie — aceşti maeştri se numesc: 

poeţi.
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Intrun sat depărtat, de la o biată fată de 

ţară a prins acest cintec măestrul Coşbuc şi l'a 

aşternut pe hirtie şi să vedeţi ce frumos şi du- 

reros e: 

Şi-am mers pe malul apei 

In valuri să-mi îngrop 

Şi cintecul și-amarul— 

Dar a 'nceput un plop 

Să cinte, -şi toți plopii 

Ciîntai duios în vint 

„Şi mam trezit d'odată 

Că pling și eii şi cînt! 

Şi-am mers pe lunci, dar jalnic 

TWalungul peste lunci 

Cum pling şi cintă toate 

Şi "n cring mam dus atunci— 

Nu-i loc mai bun pe lume = 

. De plins de cit în crîngl 

Ah, toate pling, şi satul 

Se miră că eii pling. 

Da, acesta e un adevărat plins în cit. versu- 

rile înse-si par a. plinge. Pri'ntr'o simpatie  fier- 

binte pentru biata fată poetul însufiețeşte natura 

întreagă şi o face să cinte. şi să plingă împreună 

cu fata nenorocită. a - 

Şi cu ce măestrie face asta Coşbuc..La dinsul 

nu numai că plopii cîntă: dar e mai "nainte un 

plop care începe să cinte, iar ceialalți îl urmeză, 

ceea ce e de un efect admirabil, ceea ce aproape 

preface plopii în fini vii. Şi, cintecul jalnic al:
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plopilor el insu-şi e viu, „ei cână în vîut şi vintul 
duce cintul departe spre cer, ca un psalm rugător 
pentru fata suferindă. Şi pe cînd toate cîntă jalea 
fetei: cîntă fusul şi cîntă moara şi apele şi valea 
şi plopii; pe cind întreaga natură cîntă şi jăleşte 
pe sermana fată — o ironie crudă, numai oamenii 
o ocăresc: 

Că mama mă tot ceartă + 
Și tata-i supărat 
Şi 'n ochii miet se uită 
Toţi oamenii din sat. 

Şi Coşbuc a ştiut în cuvinte tot aşa de sim 
ple, în versuri şi imagini totașa de nepretenţioase 
sâ redea un simțimint şi mai complex şi mai 
dureros de cit acel din «Cîntecul fusului». 

In poezia «Fata Morarului» biata fată a fost 
înşelată, părăsită şi ea poartă sub sin rodul dra- 
gostei criminale. Aici la durerea unui amor ne- 
fericit, unei iubiri înşelate, batjocurite, se mai 

adaugă acum și ruşinea, groaza .că miine cînd se 
va vădi ruşinea ei, tot satul O va areta cu degetul, 
se mai adaugă simţul vinovăţiei, mustrarea fier. 
binte de cuget pentru păcatul ei şi jalea pentru 
aceea întru nimic vinovată şi care totu-şi trebuie 
să ispăşească vina şi nenorocirea fetei sale —că doar 
e mamă. 

Ce admirabil de bine sint redate toate a: 
_ ceste felurite simţiminte ! Cităm cite-va strofe răsleţe: 

31216. — Studii critice, , 17
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Aşa-i de întuneric afară! 

Din cer un iad pănăn pămint — 

Ti cînt tot un cîntec d'aseară, 

Şi tremur și n'aşi vrea săl cînt, 

"Si-l tac, dar nevrind îl cint iară! 

Dormi, mamă, dormi, draga mea mamă, 

Sa nu întrebi de ce nu dorm ei! 

Obrazul ascuns sub năframă 

3 martur păcatului mici, 

E martur amarului micii — 

“Fu n'ai băgat încă de seamă! 

Supt plopit rari apele sună 

Și plopii rari vijie 'n vint 

Ei parcă daii hohot să-mi spună 

in ris ce nemernică sint — 

Ce rea, ce nemernică sînt, : 

Şi apele "mi strigă: «Nebunăle 

o 
De ce minunat efect e aici evocarea mereii 

repetată a chipului mamei. La Coşbuc fetele în 

vremea celei mai mari restriști întind miinile şi 

caută scut la mamă. La ţară şi mai mult ca la 

oraş aceasta e unica simpatie şi iubire sigură pe 

care te poţi răzema. . 

E cît se poate de interesantă comparaţia 

între poezia «Cîntecul fusului» şi « Fata morarului». 

La prima vedere e aceea-şi poezie. Şi în una şi 

în alta fata plinge şi jeleşte iubirea înşelată şi 

une-ori cu acelea-şi cuvinte. Şi cu toate astea ce 

deosebire! In «Cîntecul fusului» fata își cintă şi 

plinge durerea, dar mare nimic să-şi reproşeze,
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ea nu-şi simte nici o vină pentru nenorocirea 
sa şi de aceea toată natura o jelește şi plopii 
cîntă duios în vint durerea ei. In «Fata mora- 
rului» fata de-asemenea îşi cîntă du. rerea, dar se 
simte vinovată, ea a mers mai departe în dra- 
goste de cît permite morala omenească şi nu nu- 
mai durere, ci şi remuşcare, simţimintul vinei îi 
stişie sufletul şi de aceea plopii nu-i cîntă duios, 
ci «plopii rari vijie 'n vint», îşi Bat joc, eridcu 
hohot,» şi apele'i strigă: «nebună»! - 

Așa-i de întunerec afară 
Din cer un iad pănă'n pămint. 

Afară e tot așa iad şi întunerec pe cite iad 
şi întunerec în sufletul bietei fete. Natura e tot- 
d'a-una așa cum o. simţim noi; aceea-și ' natură, 
în primul cîntec, e văzută cu ochii durerei, în al 
doilea cu ai desperărei, de aceea e aşa de 
deosebită. A simţi această deosebire de simţi- 
minte şi a o reda aproape cu acelea-și cuvinte, 
pentru aceasta trebuie o fineţă artistică foarte în- 
semnată. - | 

Acela-şi simţimînt de desperare şi 'din ace- 
„„. lea-şi cauze e redat în altă poezie «Fata mamei», 
„” cuprinsă în volumul «Fire de tort». Aici mai ales 

strofa întăii e minunată: 3 

Cinta cu glas de-abia involt 
„- O doină ce-ai adus'o'm sat 

Flăcai de peste Olt.
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Spunea cum geme'n vint pădurea; 

Spunea de-un trandafir brumat, 

In doina er; de-un ulm rotat 

Şi de-o iubire cu păcat 

Sosită de pe-aiurea. 

Şi în strofa din urmă, cind tata ese în curte 

să caute fata şi pe mă-sa, el le găseşte ţinindu-se 

strîns în braţe, una pe alta, şi 

Plingind ca la 'ngropare. 

Biata fată din «La Oglindă» putea ea oare 

să-şi închipuie ce o iştepta? Acolo, cu graţiea şi 

fâr de grija unei pisicuţe frumoase îşi mlădie 

trupşorul şi plină de bucurie aşteaptă sosirea dra- 

gostei. În «Pe lingă boi> tot sufletul "-e aprins 

deja de iubire, în. «Dragoste învrăjbită» ea bea 

din cupa amară a iubirei, in «Cîntecul fusului» 

ea cîntă şi jeleşte dragostea nenorocită, iar în 

«Fata morarului» plină de desperare şi ruşine ar- 

zătoare e. gata să îngroape sub roata morei şi 

viața tînără şi netrăită şi alta nenăscută încă. | 

E un întreg roman, vesel şi dureros ca toate 

romanele, ca toată viaţa, şi în care cu rară putere - 

sînt zugrăvite, în dezvoltarea lor, diferitele faze 

ale aceluia-şi sentiment: dragostea. Aceste cinci 

poezii analizate pot sluji de tipuri pentru cele 

mai multe din «Balade şi Idile» şi «Fire -de tort»; 

fie-care poezie exprimă întrun fel sai altul una 

din fazele dragostei deja analizate. Unele din aceste
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»oezii sînt mai slabe, atine simtimîntul dra- ț , e 
gostei foarte superficial, cîte-o dată nişte simple 
glume vesele şi nevinovate, altă-dată poeziile sînt 
mai puternice, toate înse sînt exprimate cu o rară 
delicateţă de sentiment şi cu perfect adevăr. 
Şi cite odată această delicateţă şi acest adevăr 
se arată cu atita relief într'un singur vers! Ast- 
fel în frumoasa poezie «Nu te-ai priceput» fata 
se plinge împotriva naivităţei:'şi nepriceperei 
iubitului sâv, care nu s'a priceput că-l iubește cu 
toate că ea a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca 
să-l facă mai priceput. 

Nu te-ai priceput 
Zici că de nvai fi cerut 
Alamei tale noră'n casă 
N'ași fi vrut să merg? 

Ei lasă! 

" Aceste. versuri sînt atit de simple la prima 
vedere şi atit de frumoase în fond! E atit de 
duioasă aici evocarea mamei llăcâului: fata n'ar 
fi vrut numai săi fie nevastă, dar ar vrea să 
ajungă nora mamei lui. Şi pe urmă e atita dis- 
creţie şi delicateţă în exprimarea sentimentului: 
fecioară, ei ii vine grei şi ruşine să vorbească 
de măritat, de «nevastă» şi ea spune același 
lucru indirect, par'că întreaga ei preocupare ar 
fi să ajungă. noră la soacră-sa. Dar aci e şi un 

„adevăr economico-social. La ţară, obicinuit se 
însoară flăcăul nu atit pentru că el are nevoie de
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nevastă, ci pentru că părinții au nevoie de noră, 

'de încă o forță muncitoare. [n familia ţerăneascâ 

categoria economică de oră, dacă ne putem 

exprima ast-fel, e mai importantă de cit categoria 

sentimentală de amantă, nevastă. 

Din baladele erotice ale lui Coşbuc cea mai 

însemnată e «Crăiasa zinelor». “Tema baladei e 

mai mult hazlie de cit adincă. Un fiii de împărat 

se îmbracă în haine de fată şi aşa travestit e 

lăsat să între în cetatea zinelor. Aici odată furi- 

şat înşală pe crăiasă, care împreună cu nevino: 

văţia pierde nemurirea şi din crăiasă devine z- 

mai împărăteasă. 

Zugrăvirea dorului ce se deşteaptă în sufle- 

tul craiesei, sub influenţa voluptăţei fiiului de îm- 

părăt e admirabil reuşită şi ne aduce aminte de 

scena între Cătălin şi fata împăratului din 

«Luceafărul» lui Eminescu. Ca şi Eminescu Coş- 

buc are destul tact şi gust artistic să nu cadă în 

frivol şi în pornografie. 
“Grupul zinelor din strofa 'ntăia e o minune 

de frumuseţă: 

“Orcanul însu-şi stă domol 

Și 'n gînduri dulci .se pierde, 

Cind zinele cu pieptul gol 

Răsar pe lunca verde 

Uşoare, ca de neguri, fug 

Prin liniştea adincă, 

Obrajii lor, ca flori de. rug, 

Sint nesărutaţi incă.
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Dar crăiasa lor: 

Crăiasa "m purpur şi 'n smarald 
S'ascunde, nu s'ascunde, 

Străbaţi cu ochii viul cald 
Al formelor rotunde, 

Şi această imagine minunată a crăesei lune- 
“cind prin aer: 

P'un nor de aur lunecind 
A zinelor Crăiasă 

Venea cu părul riurind 
Rit galben de mătasă. 

Ne vom mai întoarce încă odată, cu alt pri- 
lej, la această imagină minunata. | 

_Crăiasa. zinelor are, cum am zis, oare-care 
asemânare_cu.. cLuceafărul> lui Eminescu şi chiar 
pare a fi inspirată de acest din urmă. E o a- 
semânare in tema generală: victoria iubirei sexuale, 

„Îreşti, asupra visurilor platonice de luceferi la 
Eminescu, asupra nemurirei. ideale în «Crăiasa zi- 
nelor>. La Coşbuc eo temă asemănătoare cu tema 
biblică: căderea primei femei, a Evei, prin gustarea 
din pomul oprit. E de-asemenea o asemănare în: 
tre . desvoltarea iubirei la fiul de împărat. şi 
crăiasa zinelor şi acela-şi sentimentla « Catalin, copil 
viclean de casă» şi faza de împărat şi chiar lun-. 
gimea versurilor şi ritmul e acela-şi. 

Dar însă-şi această asemănare arată că Coşbuc 
e un adevărat poet, care nu imitează, ci-şi res-:
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frînge în creaţiile sale propria personalitate poetică 

şi deosebirea caracteristică între sensul şi tonul 

psihic al acestor doua poezii arată caracteristica 

deosebire între cei doui poeţi. La Eminescu e 

mai multă gingâșie, idealitatea, humor iubitor în 

descrierea iubirei; la Coşbuc e mai mult simţimînt 

real de dragoste, de voluptate. 
"Sint foarte tipice sfirşiturile la ambele poezii. “ 

Țineţi minte de sigur încîntătorul sfirşit al 

romanului între Cafa/in şi Fata de împărat, cînd 

Luceafărul îi găseşte «sub şirul lung de mîndri 

tei». Ei se uită cu nesaţ unul la altul şi Cătălin 

roagă pe iubita lui să-l lase să-şi culce capul pe 

sînul ei. 
Stirşitul romanului din. «Crăiasa zinelor> e 

altul. 
- EI stă pe tron și lingă el 

Ce trist crăiasa plinge! 
Cu mina ei cea cu inel 
Rupîndu-şi salba, stringe 
Genunchii lui, ea stă ?n genunchi! 

Şi briul și-l desleagă, 
Şi părui desfăcut mănunchi . 

'I umple faţa 'ntreagă; 

«Ei toate, toate le-am pierdut! 
Și Dumnezeii mă pieardă 

Din ochii lui, că te am crezut!» 

El ride şi-o desmieardă; 
«Acum nu-i timp să te bocești; 

Tu vii cu mine-acasă; 
Crăiasă dacă nu mai eşti 

Vai (A îmnărăteasăl>
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Nu sint numai doi poeţi deosebiți, dar sint 
două mediuri speciale, doua lumi deosebite cari 
se oglindesc în versurile unuia şi altuia. La Emi- 
nescu căderea femeei din înnălţimea visurilor 
ideale pare a fi o renaștere a amindurora — Catalin 
şi Fata de impărat— pentru alte visări; la Coşbuc 
căderea femeei e o adevărată, ireparabilă cădere 
pentru ea, un triumf pentru el, pentru bărbat, 

La Eminescu se oglindeşte mediul cult, unde 
femeea cel puţin une-ori şi în anumite momente 
e egală bărbatului şi poate să-şi realizeze visurile 
ei de copilă, la Coşbuc se oglindeşte mediul 
ţerănesc, unde trecerea vieţei de fată la viaţa de 
nevastă, în cel mai bun caz, e trecerea la viața 
necăjită de gospodină şi mamă, în cele mai multe 
Şi mai obicinuite cazuri la o viaţă brutalizată şi 
maltratată în familia bărbatului. Fiiul de împărat 
din balada lui Coşbuc e tot flăcăul satului, nu- 
mai idealizat, e flăcăul ţeran, care din înnălţimea 
superiorităţei sale de bărbat, respunde fetei înşelate : 

Acum nu-i timp să te bocești 

un respuns în care alături de iubirea ironică e 
cuprins şi un dispreţ pentru un ca de femtee. 

Şi fiind-că am ajuns la iubirea flăcăului satu- 
lui trebuie să spunem cite-va cuvinte despre modul 
cum zugrăvește Coşbuc dragostea barbătească — 
pănă acum ne-am ocupat cu felul cum o redă pe 

“cea femeească,. | 
Ceea ce pare straniu, la prima vedere, e
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că zugrăvirea dragostei bărbătești, cantitativ şi 

calitativ, ocupă un loc mult mai mic în creaţia 
lui Coşbuc, de cit zugrăvirea dragostei femeeşti: 
Aceasta se explică înse uşor. | 

Cu altă ocazie am aretat marea deosebire 
ce. există între Coşbuc şi toţi ceialalţi porţi romini 
în felul cum zugrăvesc dragostea şi am aretat şi 
cauza profundă a acestei deosebiri. 

Pocţii noştri vorbesc aproape excluziv numai 
de propria lor dragoste, Coşbuc vorbeşte excluziv 
de dragostea” altora. Coşbuc e deci mai puţin 

egoist de cît ceialălţi poeţi, e mai obiectiv, mai 

impersonal. Dar ori cit de obiectiv şi impersonal 
ar fi Coşbuc, dragostea e totu-şi un .simţimint 
eminamente subiectiv şi personal şi dacă Coşbuc 
vorbeşte aşa de mult de iubire e că propriul 

său suflet e plin de ea. lar o dată preocupat de 
dragoste, din această din urmă pricină e natural 
să se ocupe de dragostea fetelor pentru că ea e 

aceea care pe el, bărbat, trebuie sâ-l emoţioneze 
mai mult. Cu alte: cuvinte, Coşbuc fiind emina- 

-_mente obiectiv şi impersonal.in redarea dragostei, 

personalismul necesar se manifestează, întrun mod 
indirect prin zugrăvirea mai ales a dragostei 
femeeşti. | 

Dar dacă dragostea bărbătească nu' ocupă 

în creaţiunea lui Coşbuc un loc tot aşa de impor- 

zant ca dragostea femeească, totu-şi în zugrăvirea 

ei Coşbuc arată acelea-şi calităţi artistice. Şi aici gă- 

sim intreaga gamă a iubirei, începind cu glumele
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flăcâului şiret care în «Rea de plată» şi «Scara» 
se plinge ca fost înşelat de fata la socoteala 
sărutărilor pănă la desperarea recrutului care 
trebuie să se despartă de iubita-i. Dar dacă 
aici e aceea-şi gamă a iubirei, timbrul, nota psi- 
chică e alta. Între iubirea femeească şi bărbătească . 
la Coşbuc e aceea-și deosebire, 'ca între situaţia 
femeei şi bărbatului la sat. Mai sfiicioasă, mai 
rezervată, mai ruşinoasă, mai supusă la fete, 
dragostea e mai îndrăzneață, mai poruncitoare, 
mai triumfătoare la flăcăii. Cite-odată prin două 
trei versuri Coşbuc ştie să redea o situaţie erotică 
fără să cadă în frivolitate. Cetiţi, spre pildă, urmă- 
torul riturnel glumeţ: 

Ea sta cu sînul plin de pere la fintină 
Şi ea mi-a dat saleg din sin o pară 
Şi mam trezit că-mi dă de-odată peste mina. 

Par'că-l vezi pe flăcăul voinic cum zimbeşte 
sub mustaţa-i subţire și cu ochii veseli şi vicleni 
povesteşte flăcăilor, făcindu-şi o mutră nedumerită 
şi plină de mirare prefăcută: cum se poate să-i 
dea peste mină, cînd singură .i-a dat s'aleagă din 
sin o para?! a 5 

Aşa îndrăzneţ, hitru, isteţ, cu conştiinţa -pro- 
prie-i sale superiorităţi faţă cu fetele, apare flăcăul 
în poeziile lui Coşbuc. . | 

Se înţelege că astă glumă şi viclenie, to- 
„nul uşor de batjocură dispar indată ce simţimîn- 

tul puternic al dragostei 'coprinde sufletul. .
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Așa, spre pildă, în frumoasa poezie «Numai 

Una» : 

Pe umeri pletele-i curg riii 
Mlădie ca un spic de griii, 

Cu şorţul negru prins în briu 
Atit îmi e de dragă 

Şi cînd o văd, îngălbenssc; 
Şi cînd n'o văd, mă 'mbolnăvesc, 

Iar cînd merg alții de-o peţesc 
Vin popi de mă desleagă. 

E o situaţie asemănătoare cu cea din «Cîntecul 

fusului» şi tocmai aici se vede marea deosebire 

între iubirea fetelor şi a: flăcăilor. 

Flăcăul moare după fată şi deşi toate ru- 

deniile, toată lumea rea îi închide cărarea, el nu 

disperă, el nu se jeleşte, el nu plinge, lacrimi 

sînt pentru muieri— el vrea să se lupte, hotărire 

şi energie exprimă versurile din urmă: 

De cît să mă desbar de ea 

Mai bine aprind. tot satul 

Cea mai reuşită poezie de acest tele PRecruzul. - 

Flăcăul e luat în oaste, el trebuie să plece 

şi trebuie să-şi. lase iubita: cu inima sfăşiată de, 

durere o lasă în sama lui frate-săt. Şi în cuvin- 

tele cu care-i recomandă pe iubita sa se arată 

tot virtejul de simţiminte violente cei rup inima : 

durerea de a o lăsa, iubirea gingașă pentru ea, 

credinţa că-i va reminea credincioasă, nesiguranța .
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grozavă a acestei credinţi, frica de rivali, chiar: 
de propriul săii frate, ura şi răzbunarea în potriva 
aceluia care i-ar lua-o— acest virtej de simţiminte, 
e evocat cu o mare putere; | 

Ei o las în sama ta — 
Am să plec! Și par'că'mi moare 
Iluima se rupe în mine! 
Nu de voi, tu ştii de cinel. 

Şi mă doare 
De.-ași ţipa 

â 

De-i vedea pe cine-va 
Pe la ei, în fapt de seară 
Prinde'l într'adins ca în glumă, 
Fringe-i gitul și-l sugrumă, 
„Ca pe-o fieară, 

Nu-l cruța | 

Deosebirea între simţiminte se arată mai 
ales cind sînt ajunse la cel mai mare grad de 
expansiune. În «Recrutul» şi în « Cîntecul fusului», 

în amindouă e zugrăvită durerea pricinuită de 
dragoste, dar pe când fata voeşte să se omoare, 

SL asi - o a flicăul vrea _să omoare. Poezia <Recrutul> se sfir- 
şeşte cu aceste două caracteristice . versuri: 

Căci fac moarte 
Pentru ea! 

Putem să-l credem pe cuvint pe fiul grăni- 
cerilor năsăudeni. Aşa :cum apare el în poezie nu
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ne-ar mira de loc să vedem sclipind în mîna lui 
cuțitul ucigaş. . 

Înnainte de a ne despărţi de erotica lui Coş- 

buc ţin să citez în întregimea ei o mică poezie, pănă 
acum am citat numai strofe reslețe, un mărgări- 
tar în literatura poetică romînă. 

Mamă, sint silită eii 
Să-i tot văd în vis mereii 

Ochii de jăratec? 
Sar prin somn, mi-e somnul greii 

Visul mi-e selbatec 

Ca să uit ce-am învăţat. 
Tu mi-a! aşternut în pat, 

Troscot și sulfine — 
Dar in zori m'am deșteptat 

Tot cu focu 'n mine. 

Mamă de 'n zădar aștept! 
A-zi așterne-mi pe sub piept 

Flori de mătrăgună; 
* Mamă vreaii să mă deștept 

Mine 'n zori nebună. 

De ce mare efect e aice chemarea neîncetată 

a mamei, căutarea la iea a unui scut împotriva 

vrăjmaşului cumplit, a dragostei nefericite? Şi cit. 

de dureros de naivă ie astă căutare a leacului 

împotriva iubirei în buruenile troscot şi sulfină, 

cari aşternute sub piept au darul de-a stinge fo- 

cul mistuitor din inimă. Dar ţipetul infiorător, 

desnădejduit, din urmă, neputința de a mai suferi
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atita durere şi căutarea de refugiu în noaptea 
vecinică a nebunief. Şi ce fcumuiseţe şi simplicitate | 
clasică în exprimarea unui sentiment atit de sel- 
batec şi de puternic. | 

Dacă trecem de la dragoste la zugrăvirea 
frumuseţelor naturei, găsim în. Coşbuc un artist 
tot aşa de mare. În această privință Coşbuc n'are 
rival în literatura romînă, 

Am explicat altă-dată şi cu 'alte ocazii cum 
şi de ce poezia noastră contemporană produsă de 
orăşeni, de proletari culți e eminamente. lirică și 
acest lirism, în mare parte, slujeşte numai la ex- 
primarea propriilor. simţiminte egoiste ale poe- 
ţilor. Zugrăvirea însă a frumuseţilor naturei cere 
mai întiiă un simţimînt şi o admiraţie desintere.- 
sată pentru ea. | 

Omul cult modern, iar proletarul cult şi mai 
mult, vede natura înconjurătoare din fereastra 
locuinței orăşeneşti, din. curtea. murdară sau din 
invălmâşagul vieţei de stradă. vieţei orăşeneşti. 
Chiar acele momente rari cînd pleacă să respire 
aerul curat al cimpiilor, aceste excursii sînt. fă- 

„cute pentru odihnă, pentru a linişti. nervii de zgo- 
motul şi grija orașului. 

Şi în cazul cel. mai fericit, cînd omul cult 
al oraşului, avind şi un temperament poetic, se 
duce la ţară să vază cimpiile galbene” de griă,. 
lunci înverzite, codrii Zgomotoşi, orizonturi largi
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— chiar şi atunci sufletul lui e deja atit de 

otrâvit de tot zbuciumul vieţei,. atit de multe gin- 

duri şi doruri diferite îi frămîntă inima şi capul, 

e atit de neurastenizat, ochiul e atit de turburat! 

de îngustele orizonturi orăşeneşti în cit poetul 

nostru, presupunîndu-i chiar o mare iubire pentru 

natură, nu va avea acea linişte sufletească tre- 

buitoare pentru a trăi numai în intimitatea ei, 

nu va avea acea desinteresare necesară pentru a 

i se da cu totul şi deci nici acea forță necesară 

pentru a o evoca în creaţiuni artistice. Aici e 

explicaţia de ce toţi poeţii contemporani sau nu 

zugrăvesc de loc natura sati o zugrăvesc aşa de 

slab. Din poeţii tineri nelipsiţi de talent mai mult 

simţ al naturei pare a poseda Stavri, dar şi la 

el tablourile sînt prea linse, par a fi facute mai 

curind după pinzele unor pictori de cit după na- 

tură. Eminescu a avut un simţimînt mai fin, dar 

şi_la el natura nu e zugrăvită de hatirul ei, ci 

trebuie să servească ba ca un decor pentru o scenă 
de iubire, ba ca o exfreszune a unor înnalte sim- 

ţiri şi idei generale filosofice. In: acest din urmă 

sens şi Vlăhuţă şi O. Carp at imagini minu- 

nate. Cînd Eminescu insă a voit să vorbească de 

natură pentru ea însă-şi, atunci sa inspirat de 

la ţerănime, a imitat, în parte chiar transcris 

poezia populară cum e: «La mijloc de codru 

des», «Ce te legeni codrule>? Pentru că ţeranul 

poate să priceapă în adevăr şi să iubeasză natura, 
artisticeşte vorbind.
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Natura e. pentru ţeran însu-şi elementul: în 
care trăieşte şi prin care trăieşte. Mirosul cald 
şi gras care se ridică de pe brazda neagră în 
urma plugului îi umple sufletul de o nădejde 
şi de-o nelinişte vagă pentru soarta recoltei vii- 
toare: nourii de vară ce se string de-asupra 
satului ii dai bucurie amestecată cu groază pentru 
că nu ştie: vor aduce ploaea. binecuvintătă şi 
rodnică, sai grindină distrugătoare ?. soarele îl: 
arde la muncă, vintul fierbinte îl arde, îl insetează; 
iar cel recoritor îi usucă sudoarea feței şi piep- 
tului. Resăritul soarelui de primăvară îl găseşte 
în cîmp, furtuna de toamnă lingă car, viforul de 
zăpadă il găseşte tăind lemne în.pădure, Crivăţul 
îi cîntă lugubru în horn şi lupii pling în jurul eoteţu- 
lui de vite. Țeranul nu stăpâneşte natura largă ce'l 
înconjoară, el e stăpănit de ea. Ea îi e prielnică 
sai nu, îie mumă bună sai vitregă, il îmbogățeşte 
sau sărăceşte și deci e iubită şi temută tot- 
odată; ea îi excită şi iubirea, recunoştinţa, admi- 
raţia şi frica şi groaza stăpinindu i sufletul şi ima- 
ginaţia şi creînd toate elementeie necesare pen- 
tru relaţia estetică între el şi natură. E deci 
natural ca ţeranul, mult mai mult ca orăşanul,să 
simtă esteticeşte natura, iar acei di'ntre ţerani cari 
ati darul necesar, să-şi exprime acest simţimint estetic. 
Aceasta a şi făcuto intrun mod atit de frumos: 
şi suggestiv literatura populară, literatura ţeră- 
nească. n _ 

E natural ca şi Coşbuc, născut şi crescut în 
51246, — Studi! crilice. 0
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acest mediu ţerănesc, fiind deci un poet ţerânesc, 
să zugrăvească cu predilecție natura şi so zu- 
grăvească cu toată puterea pe care i-o dă ma- 

rele său talent. 
În adevăr Coşbuc iubeşte natura şi o zugră- 

veşte în toate manifestaţiile ei, şi iubirea de na- 
tură la Coşbuc pare a fi mai mare chiar de cit 
cea erotică. 

Noi am aretat deja în altă parte cum în zugră- 
virea iubirei erotice Coşbuc nu ajunge nici-o dată, 
dar nici-o dată Ja expansiunea lirică a propriilor 
sentimente. Dar iubirea 'de natură îi pătrunde 
atit de mult: sufletul în cit îl face să se reverse 
în efuziuni lirice. 

În «Vestitorii "primăverei» poetul plin de 
bucurie întimpină ast-fel păserile, cintăreţii vestitori 
ai primăverei. : 

Și acum veniţi cu drag în ţară! 
“Voi revedeţi cîmpia iară 
Şi cuiburile voastre 'n cring— 

E vară, varăl 
Ași vrea la suflet să vă. string 
Să rid de fericit, să pling. 

__ Cît de naivă, copilărească, dar sinceră şi 
naturală veselie e în aceste strigăte de bucurie: 
«E vară, vară!» | 

Un simţimint mai adinc întovărăşit de o va- 
stă gîndire, searată în poezia «Vară». Cu riscul
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de a fi invinuit că retipăresc pe Coşbuc, citez aici 
poezia întreagă: 

Priveam fără de ţintă 'n sus — 
Intr'o selbatecă splendoare 
Vedeam Ceahlăul la Apus, 
Departe "n zâri albastre dus, 
Un uriaş cu fruntea 'm soare 
De pază țării noastre pus 

Și ca o taină călătoare '" : 
Un nor cu muntele vecin 
Plutea 'ntr' acest imens senin 
Şi n'avea aripi să mai zboare! 
Şi tot văzduhul era plin 
De cintece ciripitoare, 

Privirile de farmec bete 
Mi le-am întors către pămint — 
Şi spicele jucaii în vint, - 
Ca 'n horă dup'un vesel cint 
Copilele cu blonde plete, 
Cind saltă largul lor veștmint. 

In lan erai feciori şi fete. 
Și ei cintaii o doină 'n cor. 
Juca viaţa ?n ochii lor 
Şi vintul le-juca prin plete. 
Miei albi fugeaii către izvor 
Și grauri suri zburaii în cete, 

Cit de frumoasă te-ai gătit, 
Natur'o, tu! Ca o virgină 
Cu umblet drag, cu chip iubit! 
Aşi vrea să pling de fericit, 
Că simt suflarea ta divină, 
Că pot să văd ce-ai plăzmuit! 

Mi-e inima de lacrimi plină,
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Că "n ea s'aii îngropat merci 
AI miei și-o să mă 'ngrop şi ei! 
O mare e, dar mare lină — 
Natură, în mormiîntul mieii 
E totul cald, căe lumină! 

Aşi ruga pe cetitorii miei să cetească una 
după alta poeziile « Vestitorii primăverei» şi « Vara», 
să le compare, ca să vază ce fin şi adevărat 
simte Coşbuc natura. În prima. poezie_e fripă- 
vară, e renaşterea naturei spre viaţă. şi crearea 

vieţei, e tinereţea naturei. Natura nu e încă mamă, 
ea e copilă zburdalnică şi nebunatecă, plină de 
dorinţi tainice, de presimţiri ale fericirei vieţei. Şi 
în armonie cu natura primăvăratică sint strigă- 
rile de veselie ale poetului, expresiunea simţimiri- 
telor de mulțumire zgomotoasă că viaţa reînvie, 
acea mulţumire cînd -nu ştii să rizi de veselie sau 
să plingi de bucurie. i 

În a doua poezie Vară, Natura nu mai e la înce- 
putul vieţei, ea a ajuns în culmea vigorei, puternică 
şi măreaţă ca însu-şi Ceahlăul care şi ridică fruntea 

uriașă spre soare, încărcată cu viaţă. ca nourul greoi 

care nu poate să se ridice de-asupra Ceahlăului 
par'că zar avea aripi să zboare. Natura numai 
e copilă, ea e mama viguroasă. Ajunsă la apo- 
geul vigorei, frumuseţei şi. fericirei, ea a dat 
pradă copiilor sâi sinurile de lapte pline. Fructele 
pomilor pline de zeamă rup ramurile, spicele grele 
joacă'n vint, mieii aleargă spre izvor, păserile, 

plăpinde ciripesc, iear ea natura-mamă, frumoasă,
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şi robustă se uită la. plăzmuirea sa, cu pieptul. crescut plin de o fericire nespusă. Şi se uită |i- niştit şi serios, se uită cu liniştea şi siguranţa pe: cari le dă. vrista şi cu seriozitatea melancolică pe. care o dă cunoștința sigură că viaţa acum a atins apogeul, că trebuie: să înceapă declinul, din însu şi prisosul vieţei va naşte moartea. Şi poetul aşaa priceput natura de vară, aşa a simţit'o, a pătruns în tainele ci şi de aceea nu strigă de veselie, vese: lia aici n'ar fi la locul său, ar fi falşă. Sufletul e plin de fericire, atit de plin în cit il "doare, ar -vrea să plingă, inima-i nobilă e de lăcrimi plină şi de recunoștință pentru atita fericire şi de priceperea ascunsă că din tot prisosul acesta de viaţă va naşte moartea, dar moartea care vine din priso- sul acestei vieţi atit de calde, luminoase, bogate 
ea însă-şi, e plină de căldură şi lumină. 

Nici un post la noi n'a simţit aşa natura și nici unul la noi nu i-a cintat un-imn atît de sfint. Se înţelege că un poet care pricepe şi simte aşa natura va şti s'o şi zugrăvească. | 
În creaţiunea lui. Coşbuc natura _trăeşte; îi simţi pulsul bătînd cu tărie; la îel în' tablourile naturei, oamenii ei înşi-şi joacă un rol supus, -ei nu sint centrul şi scopul naturei şi creaţiunei, ci o parte din natură, cite-o dată un mijloc de a o zugrăvi. | E 
lată, spre exemplu, minunatul peisaj sătesc «larna pe ulițăs. - | 
E. frig. Nourii stau grămadă de-asupra satului,



978 Poetul ţerănimei 
  

aburi fumurii se ridică de-asupra riului şi pe 

străzile înzâpădite au eșit copii cu sănii. Excitaţi 

de frigul înţepător şi sănătos, ei se împing, sar, 

cad şi se rostogolesc în zăpadă. Colo, dintr'un colţ, 

apare un copil. Imbrăcat în haină mai mare ca 

e], se 'tiriie, innoată în zăpada: 

7 

Cade 'n brinci și se ridică 
Dind pe ceafă puţintel 
Toată lina unui miel: 
O căciulă mai voinică 

„De cit el. 

Gloata de copii înconjoară pe micul «Barba- 

Cot» şi ar fi reu de el, dacă o babă bătrină ce 

trece încet pe stradă nu i-ar veni în ajutor. Dar 

atita le-a trebuit ştrengarilor: ei înconjoară” pe 

babă, aşa că e nevoită să-şi facă drum cu băţul. 

Ei aleargă, năvălesc, ţipă, şi așa cu alaiu mare 

petrec baba pe uliţă: 

Ba se răscolesc și cinii 
De prin curți şi sar la ei. 
Pe la garduri Yes femei, 
Se urnesc miraţi bătrinii 

Din bordeiii. 

«Ce-i pe drum atita gurâî» 
«Nu-i nimic. Copii ştrengari,> 
«—Ei auzi? Vedea-i-aşi mari. 
Par'că trece-adunătură 

De Tătari».
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Numai cine a trăit la sat poate să judece 
cit de frumos, de natural, de adevărat e acest 
peisaj sătesc de iarnă, cu cită grijă, observare 
fină şi preciziune minunată sint zugrăvite toate 
amânuntele. Cit de bine e acest mc: Barba. Cot, 
cu căciula par'c'ar fi a: lui tată-său şi caţaveica 
mă-sei, înnotînd prin zăpadă și baba cu cojocul 
ei zdrențuit şi încinsă cu sfori de tei, fâcindu-şi 
drum cu băţul printre copii şi cit de' exact e 
văzut fiul de-a-supra riului. 

Un peisaj sătesc poate și mai frumos e în 
poezia «În miezul verti», | 

E amiază vara. Toată natura pare a fi 
adormit sub razele dogoritoare ale soarelui. Doarme 
calea dintre lanurile de gri, scinteind sub 
soare ca o pinză, dorm cimpii arşi de soare, 
doarme culmea, valea, lunca'i goală, la fintîna e 
pustiu, nici o frunză nu se mişcă: 

Şi e linişte pe dealuri 
Ca'ntr'o mănăstire arsă: 
Dorm şi-arinii de pe dealuri 
Și căldura valuri-valuri | 

Se revarsă 

Şi în această linişte arsă de soare: 

Numai zumzetul de albine 
Fără începere și adaos 

_ Curge 'ntr'una par'că vine 
Din adincul firii pline 

De repaos. -
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Pentru a da viaţă peisajului adormit, dind 
tot-odată şi o mai mare sensaţie a căldurei poe- 
tul evoacă o ţerancă venind fuga spre fintină cu 
un copil în braţe. Ea scoate apă să recorească 
obrăjorii copilului, în urmă bea și: ea cu sete şi 
frîntă de căldură se aşează pe buturugă să. dea 
copilului 'să sugă. Minunata poezie sfirseşte cu 
următoarele admirabile strofe: 

Singur vintul, colo iată 
Adormise la recoare 
Sub o salcie plecată—- 
Somnoros în sus el cată 

Către soare, 

Mai e mult! Şi ca să-i fie 
Scurtă vremea, pînă pleacă. 
EI se uită pe cimpie, 
Flueră şi nu mai ştie 

Ce să facă. 

Dar de-odată se opreşte 
Peste ochi iși pune o mină! 
Şi zimbind copilăreşte 
Curios şi lung priveşte 

Spre fintînă, 

Această e 'o adevărată amiează de vară 
la sat. Cu ce putere e redată natura întreagă 
adormitâ sub: arşiţa soarelui. Ce adevărată şi fină 
audiție artistică arată Coşbuc prin acest zasze/ 
de albine care curge 'ntr'una par'că «din adincul 
firii pline de repaos». Acest zumzet de albine,
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prin el însu-şi ne dă sensaţia zilei -fierbinţi de 
vară. Ce puternică e comparaţia liniştei dogori- 
toare a satului cu mănăstirea arsă: într'o mănă- 
stire e de(dă obicei linişte, dar încă într'o mă- 
năstire arsă! Dar ţeranca venind fuga spre fintină 
pe nisipul jierbinte şi mişcările iuți şi enervate cu 
cari scoate apa şi graba cu care recoreşte obră- 
Jorii copilului şi setea cu care bea însă-şi şi oste- 
neala cu -care, friută, se lasă pe buturugă: toate 
aceste imagini ne provoacă sensaţia adincă . de 
amiează de vară, de câldură dogoritoare şi sînt 
atit de naturale, atit de adevărate. Şi Coşbuc 
iubeşte atit de sincer şi atit de profund natura 
că parcă să sfiea şi-i era teamă ca întreg tabloul 
satului adormit sub arşiţa soarelui — un soare 
dogoritor de fierbinte, dar totu-și soare dătător 

de lumină şi căldură — îi era teamă ca ăst ta- 
blo să nu pară prea arid şi trist şi de aceea el, 
prin cite-va trăsături finale, aruncă atita gingăşie 
delicată asupră tabloului intreg, fără să-i strice 
naturalul şi armonia. 

Cit de şăgalnic de frumoasă e imagina vin- 
tului de sub salcea recoroasă, care Aueră cu ne- 
astimpăr şi cită şireată gingășie în imaginea vin- 

- tului care se uită ca un ştrengar curios şi naiv 
spre fintină, la. mima care-şi dă. sînul. copilului. 
Şi, repet, aceste trăsituri delicate nu strică întru 
nimic armonia şi adevărul poeziei întregi, pentru 
că vintul e somnoros de atita zăduf şi în zîmbe.-. 
tul lui ștrengar cu care se uită la sînurile neve-
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stei de la fintină stă par'că o nedumerire: ce o 
fi căutind acolo femeea pe aşa câldură? 

Natura întră ca element constitativ_ în multe 
din poeziile lui Coşbuc şi peste tot e zuoră- 
vită cu aceea-şi fineţă şi putere şi ocupă de 
multe ori planul întâiă acolo unde ar fi trebuit 
să-l ocupe pe al doilea. 

In admirabila poezie «La Paşti», Paştile 
par a fi tot atit o serbătoare a naturei ca şi a 
oamenilor şi cînd creştinii se 'ntilnesc în cale şi 

Iși zic: Hristos a înviat! 
Si ride atita serbitoare 
Din chipul lor cel ars de soare. 

Acest simţimint sfint de serbătoare, această 
mulţumire şi bucurie par a fi produse tot atit 
de învierea lui Hristos cit şi de învierea naturei 
şi cite odată pare câ învierea lui Hristos şi în- 
vierea naturei exprimă şi se simbolizează -una 
pe alta. 

La Coşbuc natura nu servă numai de ramă 
frumoasă pentru tablourile vieţei vesele, ci şi de 
cadru întunecat pentru o. dramă. dureroasă a vie- 
ţei şi de cadru sinistru pentru o tragedie înfioră- 
toare — şi lucru caracteristic: se întimplă să fie 
rama mai prețioasă ca tabloul însu-şi. Ast-fel o 
poezioară pe care Coșbuc a pus'o între cintece, 
începe cu următoarele două minunate strofe :
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Cu noaptea m cap, din casa lor 
Pe viscol am plecat, 

Și 'n deal m'am răzimat plingind 
"De-un paltin fulgerat. 

Şi Oltul ca un leu rinit 
Gemea la cotituri 

Şi trist vuiaii de-al toamnei vint 
Întinsele păduri. 

Acesta e cadrul minunat, grandios. In două 
strofe de la urmă e redat însu-şi tabloul — sta- 
rea sufletească a poetului. Poetul ar voi ca lumea 
să fie a lui, so sfarme sub picior ca pe un 

păhar şi să se prindă de piept cu Dumnezeu. 
Aceste strofe-tabloui sînt mult mai slabe de cit 
cele di'ntăiă'— cadrul. 

Imaginea întâia conţine comparaţia lumei cu 
un pâhar, o comparaţie slabă, nepotrivită ; “ima- 
ginea a doua: a se prinde de piept cu Dumne- 
zei, e prea pretențioasă, | 

Cite odată cadrul intunecat se preface în si- 
nistru, cînd -Coşbuc în margenile acestui cadru 
vrea să zugrăvească 'o scenă: singeroasă, o crimă 
infiorătoare. Ast-fel e natura în poemul «Regina 

« Ostrogoţilor»>. : 
Amalasunda, regina Ostrogoţilor a luat de 

bărbat un simplu războinic, l'a fâcut rege şi stă- : 
a pi . - - > - . - 

pin, iar el, temîndu-și domnia, ucide sfetnicii, uci- 
de, pe propriul săi fiii şi acum a închis pe însă- 
şi Amalasunda întrun castel pe o stincă col-
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țuroasă şi vine noaptea so ucidă şi pe ea, ne- 
vasta şi regina sa. 

Poema. lui Coşbuc ne zugrăvește înfiorătoarea 
scenă din urmă şi începe cu urmitoarele versuri: . 

Jalnic vijie prin noapte glasul codrilor de brad 
Ploaia cade 'n repezi picuri, repezi fulgerile cad. 

In castelul de pe stîncă, la fereastra solitară, 
Stă pe ginduri o femee şi priveşte ' n noapte "afară. 

lar cînd infiorătoarea crimă sa consumat,. 
ucigașul : 

A deschis apoi fereastra şi pe colţuroasă stincă | 
A împins rizind cadavrul în prăpastia adincă. 

„Surd vuea prin codri vîntul, brazii se'ndoiaii de vint, 
„Urletul suna sinistru ca un urlet de mormint. 

Ce sinistră evocare a naturei! Castelul pe 
stinca colţuroasă, înconjurat de păduri întinse, 
brazi seculari, ploaea repede şi rece căzind în noap- 
tea neagră, fulgerele dese şi tăcute luminînd dezo- 
larea naturei, vintul urlind sinistru. prin păduri şi 
îndoind brazii! Şi cît de mare poet trebuie să 
fii ca să evoci cu atita putere incomparabilă cele 
mai duioase şi mai gingaşe şi cele mai selbatece 
şi mai înfiorătoare manifestări ale naturei. In ver.. 
sul din urmă, prin armonie imitativă, poetul ne 
face să auzim chiar urletul sinistru al uraganului.



  

  

Poetul ţerănimer 2855 
  

"Ar trebui să mai vorbim! despre. felul : cum 
zugrăveşte poetul” nostru codrul, «codrul. frate cu 
„Rominul» şi de sigur frate bun cu Coşbuc, dar 
despre aceasta vom vorbi cu altă ocazie, acu- 
-ma vom spune cite-va cuvinte despre un . pro- 

- cedeii pe care-l întrebuinţează foarte des în zugră- 
virea naturei, prea des chiar — acesta 'e personi- 
 ficarea. naturei.- 

Procedeul acesta al personificărei are multe 
neajunsuri. Primul .şi principalul e că e nefiresc, 
are ce-va artificial, voit; în el. Al doilea neajuns 
cae izvoreşte din cel di'ntăii e dificultatea foarte 
“mare artistică a întrebuinţărei acestui.procedei. A- 
cest nefiresc şi această dificultate se explică foarte 
uşor. În personificările artistice ca şi în comparații 
există doi termeni diferiți: unul — ceea ce e de 

personificat şi altul ceea. ce 'se personifică. Aceşti 
doi termeni insă sînt foarte diferiți şi chiar _tre- 
buie se fie. cit se poate de deosebiți, căci de a- 
colo atirnă plăcerea noastră estetică şi aceste 
obiecte atit de deosebite trebuie să se personifice 
unul pe altul: de aici nefirescul şi dificultatea. 

Ca să pricepem şi mai clar, să luăm o pil- 
dă — codrul e personificat printr'un om viteaz 
cu o forţă uriaşă. Imensa deosebire între codru 
Şi om, ori cit de viteaz arfi acesta, nu cere do- 

vedire, e prea evidentă. Aceste două obiecte cari 
întră în : personificarea artistică trebuie să. aibă
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unul saii mai multe caractere comune şi numai 

aceste. caractere comune permit personificarea ar- 

tistică. In cazul nostru ceea ce va fi comun co- 

drului şi omului viteaz e, spre pildă, puterea şi 

rezistenţa la loviturile vrăjmaşe, puterea de rezi- 

stență-a codrului în potriva intemperiilor naturei 

şi a. omului împotriva intemperiilor vieţei. Dar 

oare, o dată precizat caracterul comun,poetul poate 

să i se încrează şi să urmeze fâră grijă compa- 

rarea şi personificarea artistică? De sigur că nu. 

Aşa în exemplul nostru, dacă omul viteaz ar do- 

bori pe adversarul săi cu o lovitură puternică 
de pumn sat de picior, el prin astă şi-ar mani- 
festa puterea şi vitejia, dacă însă codrul personi- 
ficat printr'un viteaz ar da un pumn sau un pi- 
cior uraganului cu care se luptă ar fi grotesc şi 
ridicul. 

” Prin această personificare s'ar întuneca mai 
întăi caracterele - distinctive ale codrului uriaş, 

care 'are întindere mare în spaţii, pe urmă sar 

evoca în conştiinţă în mod evident şi brutal ma- 

rea deosebire între: cei doi termeni de comparaţie 

prin pumnul codrului sar învedera' de-odată toată 

deosebirea între om şi codru şi problema .arti- 

stului e tocmai contrară şi anume de a ne face 

printr'o iluzie artistică să uităm pentru moment 

toate deosebirile “atit de strigătoare, şi să ne con- 

centrăm atenţia numai asupra caracterelor co- 
mune. ie 

Idealul artistului ar fi ca din doi termeni ai
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personificărei să creeze prin sinteză artistică al trei- 
lea, în care s'ar topi caracterele comune lor, care 
nar fi deci nici unul din cei doi termeni, fiind 
tot-odată şi unul şi altul. Şi în de-a-lungul între- 
gei creaţiuni artistice nu trebuie să fie o notă 
îalsa, vre-o comparaţie “neabilă, care ne-ar aduce 
în conştiinţă deosebirea mare între termeni, pen- 
tru că atunci vraja e pierdută, iluzia necesară dis- 

pare şi întreaga creaţie e compromisă:: In schimb 
dacă artistul reuşeşte să învingă toate aceste dificul- 
tâţi, atunci plăcerea noastră estetică e cu atit mai 

mare. Pentru că învingerea dificultiţilor e unul 
din principiile - plăcerei. estetice în general, iar în 
personificările artistice în special, de aceea _toc- 
mai trebuie ca termenii personificărei să fie cit 
se poate de deosebiți: nu se personifică un co- 
dru printr'un crîng nici invers. 

“Am crezut potrivită amintirea acestor cite-va 
principii estetice necesare pentru priceperea lui 
Coşbuc; el întrebuinţază foarte des acest pro- 

cedeii poetic şi de multe ori ajunge la o rară 
perfecţie artistică în „întrebuinţarea lui. 

Ast-fel cit de gingașă, şăgalnică şi frumoasă 
în poezia «<Vintul» e personificarea vîntului prin 
flâcăul cu blonde plete ce se joacă cu fetele în 
luncă, le trage de minecă, li se joacă în pâr, le 
sărută. 

Ba ele 'şi mai desfac și sinul 
Și'n sin el li se joac' acum — 
Ii prind o dată şi-l zugrum, 
Că sa obrăznicit Romiînul.
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“Mai serioasă şi mâi artistică e personificarea. - 
serei, în ' poezia -cu acela-şi. nume, prin fata fru- 
moasa. ce se desparte de mirele ci — soarele, 
care apune. Sint strofe.de o'rară frumuseţă pic- 
turală. 

Ai durat prin aer punte . 
Din tășii de foc; teai dus 
Tot mai sus și tot mai sus. 
Stai acum pe-un virf de munte 
Şi-i intorci senina frunte 

Spre apus 

Ochii it la soare ţintă, 
Şi cu ochii tu-l desmierzi: 
E. flăcăii și-acum il pierzi. 
Şi ţi-e drag, și stat ca frintă.... 
El s'a dus, şi jalnic cîntă | 

| Codrii verzi. 

- Umed aer te 'mpresoară, 
Si "n durerea ta atunci, 
Rupi cununa şi-o arunci: 
Roşii flori prin âer zboară 
Desfoiete ca să moară 

Jos prin luici. 

Şi mai departe tristeţa naturei pe vremea în- 
seratului e personificată prin plinsul fetei, roua sint 
lacrimile ei şi fa/a-seară, înciudată de plecarea 
mirelui — soare stringe aurul de pe turn, ascun- 

de fluturii în vălcele, culcă rindunelele în cuibul 
lor şi pune zăvorul pe uşa dragei poetului. 

Personificarea în toată poezia e bine susți-
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"nută de şipoetul avea de personificat un lucru a- 
tit de difuz şi puţin concret, cum e vremea însera- 
tului. De aceea sint şi strofe slabe, mai ales strofa 
a doua. Cind poetul compară roşul cerului de la 

„asfinţit cu hainele roşii ale fetei mai merge, dar 
cînd compară roşul mai întunecat.de la marginea 
orizontului cu trandifirii fetei de la /îz4/e/e amâun- 
două, apoi aceasta nu merge. de.loc, pentru câ 
roşul mai întunecat de la marginea 'de cer e des- 
părţit tot prin roş, mai deschis, pe cînd tranda- 
firii de la tîmple vor fi despărțiți prin părul de pe 
cap şi această -prozaică imagină: ne e adusă în 
„cunoştinţă prin cuvintele poetului : «timplele amin- 
două». În schimb e foarte frumoasă comparaţia 
întunerecului ce se lasă  de-asupra. pămintului cu 
părul: negru al fetei, ce se varsă de-alungul tru: 
-pului. 

Peste braţele rotunde | 
Peste pieptul tâii frumos 
Ca un riii întunecos | 
Pirul ţi se varsă 'n unde 

- ŞI din creştet el te-ascunde 
Pină jos, 

Dar se va obiecta poate: părul fetei nu. e 
“oare o parte tot atit de concretă a trupului ci, 
ca şi timplele; de ce dar personificarea din ur- 
mă ar fi reuşită şi cea di'nnainte nu? Explicarea 
cetitorii pot s'o găsească în cele cite-va principii 
estetice menţionate mai sus, Acolo am aretat că 
obiectul care e personificat: 'şi: cel ce personifică 

31215. — Sfudji critice, 19
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trebuie să fie cit se poate de deosebite, dar de 

asemenea trebuie să aibă cit se poate mai multe 

caractere comune. La acest principii corespunde 

mult mai puţin personificarea întăiea de cit a 

doua. X  -. 

“În adevăr, în cazul întătii între trandafirii de 

pe timplele fetei şi roşul orizontului, culoarea ro- 

şie e unicul caracter comun,. pe cînd în personi- 

ficarea a doua sînt mai multe caractere asemână- 

toarea. Ast-fel părul fetei e întunecos şi seara e 

întunecoasă; părul :se mişcă, se varsă şi seara se 

niişcă, coboarâ; părul se varsă de sus în jos şi 

tot ast-fel pare că vine şi întunerecul serei ; părul 

întunecos învălueşte pe fată de la creştet. pină 

jos,. după cum seara întunecoasă învălueşte în în- 

tunerec pămîntul — şi afară de ' aceasta, ima- 

ginea din urmă, prin ca însăși, e minunat de 

frumoasă, | | 

O altă observaţie se va face de sigur lui 

Coşbuc: în «Seara» lui e prea multă mişcare, 

viaţă, prea puţină melancolie, prea puţin din li- 

niştea serei. Această obiecţie e adevărată, dar 

vorbeşte mai mult pentru de cit împotriva lui 

Coşbuc. Se înţelege «Seara» lui Coşbuc nu sea- 

mănă cu seara lui Eminescu, dar aici se arată 

încă-odată deosebirea între poezia ţerănească a 

lui Coşbuc şi poezia claselor civilizate, mai ales 

a proletarilor culţi. 

„_. Seara omului enervat, şi neurastenizat al ci- 

vilizaţiei burgheze va fi o seară de o linişte
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dulce, atit de necesară nervilor osteniţi, va fi 
plină de melancolie şi tainică voluptate, .ca însu- 
şi sufletul omului blazat, seara aceasta va fi a 
lui Eminescu din «Somnoroase păserele» atit de 
dulce, liniştită, melancolică, unde e aşa de mult 
«vis şi armonie» şi aşa de puţină viaţă. Seara 
țeranului-poet Coșbuc e tot frumoasă, dar tem- 
peramentul lui e mai viguros, nervii mai rezistenți 
şi seara lui e plină de mişcare, de viaţă, de hu- 
mor, Asemenea fata din poezia «Seara» -e ciu- 
doasă, rea, energică. 

Dacă un E mineştian de talent ar fi luat aceea- 
şi temă: personificarea înserdrei pri'ntr'o fată fru- 
moasă, natural că fata Emineştianului ar fi alta 
de cit a lui Coşbuc. Şi dacă cel dintăiu ar fi 
comparat foile: de flori ce sboară prin aer la a- 
sfinţit cu florile ce cad din cununa de mireasă a 
fetei, atunci fata Emineştianului, plină de tristeţă 
adincă şi ireparabilă pentru plecarea mirelui-soare 
ar fi scos încet cununa de pe capul trist şi cu 
degetele-i frumoase şi subţiri ar fi început să rupă 
petalele una cite una, azvirlindu-le în aer şi cu 
ochii umezi de plins ar fi privit cum se împrăştie ele 
în vint, așa cum s'ai împrăștiat iluziile sale, Dar 

- fata lui Coşbuc înciudată' azvirle cununa . de flori 
de pe cap — ce vreţi, n'are destulă educaţie, că 
e doar ţerancă din satul lui Coşbuc, e soră bună 
cu Sinzina din « Dragoste învrăjbită». 

Aici vedem bine cum chiar în manifestaţiu- 
nile cele ma: delicate al€ artei, în personificările
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artistice Coşbuc iși conservă personalitatea sa atit 

de pronunţată. pc 
„Mai frumoasă şi artistică :e în « Prahova> 

personificarea. rîului cu acela-şi nume, pri'ntr'o fată 

frumoasă. - Nu-i vorbă, aici personificarea e şi mult 

mai :lesne de făcut, 'pentru că aici amindoi ter- 

menii” de comparaţie sînt reali, concreţi. In unele 

strofe poetul nostru atinge aproape idealul per- 

soniflcărilor artistice. Spre pildă în strofa urmă- 

toare : Sa n 

„Vino "'ncet pe aici iubită ! 
„Adă mina să nu cazi 
“Peste pietrile din cale! - 
“Tu tresari. de fericită 

"Şi "mbătată de viaţă, 
„ Soarele'ţi resară "n faţă — 
„ Haid, acum fugind la vale 

a. Printre şoptitorii brazi. 

„Aici iluziunea artistică produsă de poet e 

aşa de mare în cît Pra/ova pare într'adevăr trans- 

figurată prin arta miraculoasă a poetului într'o 

fată frumoasă; iar fata în Prahova încintătoare şi 

amîndouă într'o fiinţă minunată ce într'o armonie 

superioară întruneşte frumuseţa şi uneia şi alteia. 

In «Prahova» nu: toate strofele sînt de aceea-şi 

"putere,: şi una care ne pare chiar -nereuşită e ur- 

-mătoarea: - 

„Cite-odată minioasă 
Spumegind la cotituri 
Te azvirli vuind la vale —
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Acea care minioasă, spumegind, se azvirle 
la cotituri vuind la vale nu e nici frumoasă, nici 
fată, adecă nu e frumoasă ca fată, dare fru- 
moasă ca Prahova şi ast-fel armonia între cei doi 
termeni e distrusă, vraja e ruptă şi noi vedem 

„Prahova şi nu fata, şi degeaba urmează poetul: 

Dar aşa ești mai frumoasă ! 
Ochii negri ţi-i intuneci 
Şi selbatecă alunecă; 
De al. tăii vuet gem în cale 

Liniştitele păduri. 

Şi aici noi urmăm a vedea Prahova selbatecă 
şi frumoasă, dar nu fata. 

Idealul întreg al personificărei artistice îl 
atinge Coşbuc în minunata poezie, sai mai bine 
zis poemă: «<Briul Cosinzenei» — şi nu în cu- 
tare sai în cutare strofă, ci în armonia superioară 
a întregei poeme, una din cele mai frumoase din 
cite a scris Coşbuc. 

Ne pare reu că nu putem să vetipărim în 

întregime această minune de frumuseţă. Tema e 
luată din poveştile populare, numai înfrumuseţată 
de poet, 

Ileana. Cosînzeana, idealul frumuseţei plăz- 
muit de poporul romin, are un briă minunat ce 
arde luminos, încins în jurul trupului şi de acest 
briu stă legat tot norocul fetei — de-l „va pierde, 
işi pierde norocul pe veci.
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Ea trece 'n dulce nepăsare 

: Prin lunci cu flori, și doarme 'n.văi, 

lar. păzitor pe Vint îl are — 
Intreagă viaţă vis îi pare 

„Şi joc îşi bate de flăcăi. 

Soarele, el insu-şi, dătător de lumină, viaţă şi 

iubire a îndrăgit pe fată. El i-ar fura  briul, dar 

ea nu vrea să ştie de Soare şi el vrea să se râz- 

bune, de aceea trimite pe Făt-Frumos, care ade- 

meneşte fata, o duce 'n codru, undei descinge 

briul, pe care-l fură soarele. 

Atunci Ileana și simţeşte 

Căi arde plinsul în priviri; 

Ea după briii în jur priveşte 

Şi-aprinsa-i faţa îngălbeneşte 

Că nu e briul nicăiri. 

. Și cum ea varsă desperată 

Un plins amar, un cald 'șiroiă, 

“ Curgea din cer ploaie curată, 

Jar dintre ploi lucind s'arată 

“Frumosul brii stropit de ploi. 

Şi'n ceruri călătorul soare 

Ridea cu hohot repetat . 

Şi prin văzduhuri plutitoare 

L.asă săgeți răzbunătoare 

„De-a lungul briului furat. 

«Vai briul mieii!» Gemea copila 
_«Atit de mult eii lam temut 

«Dar Fat Frumos descinsu mi-l'a> 

Şi-apoi plingea mai mare mila 

Şi'n nopţi apoi ea sa pierdut.
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Ceea ce face valoarea cu totul. superioară 
a acestei creaţiuni poetice nu e numai zugrăvirea. 
dragostei, de şi dragostea. în această poemă e 
atit de sânătoasă, caldă, ademenitoare,: şi nici nu- 
mai zugrăvirea minunată a naturei, de şi o zi de 
vară, cu ploae caldă, cu soare şi curcubei, cu 

tunete şi fulgere indepirtate e evocată cu o pu- 
tere artistică incomparabilă — dar ceea ce face 
mai ales valoarea superioară a. acestei. creaţiuni 

minunate e armonia în care se topesc dragostea 
şi natura toată, transformindu-se una în alta. Şi 
una şi alta par a fi nuanţe diferite, schimbăcioase 
ale aceleia-şi lumini . sclipitoare ce arde pe o pia- 
tră nestimată. Soarele cald, dătător de viaţă, câl- 
dură şi lumină e îndrăgostit ca un flăcăi ştren- 
gar. lleana, viziunea minunată, pare a fi ţesută 
din lumină şi căldură, în care ea se pierde ca o 
apariţie imaterială. şi hohotele repetate ale tune- 
tului depărtat atit de omeneşti, şi briul Ilenei 
care se'ncinge pe ceruri curcubei şi curcubeul 
din cer care încinge trupul subţire cald şi mlă- 
dios al fetei şi caldele şiroaie de lacrimi ale Ile- 
nci par şiroaie de. ploaie caldă a naturei, iar pi- 

căturile de ploaie ce cad, strălucind în soare, par 
“a fi lacrimile curate ale: fetei, şi zimbetul soarelui 

atit de mingiios şi căldura de pe faţa Ilenei atit 
de dogoritoare....... Marginile între natura largă 
şi frumoasă şi între dragostea omenească par a 
fi dispărut, ele se arată ceea ce şi sint: mani- 

festârile diferite ale aceluia-şi Zo7.
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- Natura cîntă imnul dragostei, dragostea im- 

nul stînt al' naturei şi împreună, într'o simfonie 

înnălțătoare slăvesc .izvorul unic şi vecinic al fru- 

mosului. Acest panteism estetic ce se degajează 

din Cosinzeana. e ceea 'ce face din această po- 

emă.o creaţie atît de superioară. 

2 

3 

Acum doi ani, vorbind despre «Nunta Zam- 

firii» şi «Moartea lui Fulger» am considerat ace- 

ste dovă balade ca două poeme epice din eposul 

popular: una epopea nunţei, ceealaltă a morţei 

şi îngropăciunei la Romini. De atunci a apărut al 

doilea volum din poeziile lui Coşbuc: «Fire de 

tort» şi în postfaţa acestui: volum: Coşbuc îmi dă 

deplină dreptate. 
* «De cind am început să scrii, ziceelm'a tot 

«frămîntat ideea să scriu un_ciclu de poeme--eu-— 

«subiecte luate_din. poveştile poporului şi -să-e. leg 

«ast-fel ca să le dai unitate şi extensiune de epo- 

«pee. «dealul» e un episod din această epopee, 

«ca şi «Nunta Zamfirii», «Moartea lui Fulger», 

«Fulger», «Tulnic şi lioară», «Craiul din Cetini», 

«Laur Balaur», «Petru Portărel» — aceste din 

«urmă cinci publicate toate în «Tribuna, 1887— 

1888, şi ale cite-va nepublicate. Am părăsit 

«ideea însă, parte din pricină că am făcut greşala 

«să încep să scriu poemele în două, feluri de me- 

«tre == unele în versuri de 14 silabe, altele în S$
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«silabe — parte, că de cînd am venit în Româ- 
«nia, am fost silit să mă ocup cu alte lucrări, nu 
«cu poezia, şi de multe ori eram nevoit de mi- 
«zerie să scriu ode în loc de poeme». 

"Cetitorii miei vor găsi poate aici o confir- 
mare a multora din cele susţinute. în articolele 
mele. Aici însă nu e vorba de asta, aici trebuie 
să ne exprimăm numai adinca noastră părere de 
reii că poetul a fost revoit să se. lase,de ideea 
asta măreaţă, care la frămintat din tinereţă. Mai 
întăiui Coşbuc în poemele păna acum publicate a 
aretat un talent foarte mare de rhapsod romîn şi 
afară de această, ceea ce nu va face Coşbuc în 
această privinţă, va-reminea: nefâcut pentru. tot-de- 
a-una. Aceste cuvinte nu trebuie luate, bine în- 
ţeles, în acel-sens, câ ţara romăneasca nu va mai 

produce poeţi de talentul lui Coşbuc sau de un 
talent şi mai mare, nu; sperăm că va produce, 

dar condiţiile excepţionale în cari s'a născut şi 
desvoltat talentul lui Coşcuc nu se vor mai pro- 
duce. 

După cum am aretat, în alt articol, Coş- 
buc e fiă de popă ţerănesc din ţinutul Năsăudu- 
lui, unde popii şi mai ales fiii lor nu se deose- 

* besc de loc de ceialalţi ţerani. Satele din ţinutul 
muntos al Năsăudului sînt relativ avute, ţeranii 
munteni voinici. Pănă acum zo de ani încă aste 
sate au fost organizate milităreşte, ca. sate de 
grâniceri — paznici ai frontierelor — un fel de 
cazaci ai Austriei. Intre acești munteni voinici, în-
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tre acești grăniceri la cari trăiai încă spiritul şi 

tradiţiile războinice, sa născut şi a scris Coşbuc. 

E adevărat că Coşbuc a învăţat la liceii, 

dar în. liceul din Năsăud ati fost mulţi fii de ţe- 

rani şi despre viaţa lor iată ce zice însu-şi Coş- 

buc,- într'un articol al sâu: i 

«Noi eram băeţi de ţerani oieri şi - purtam 

«căciulă şi iţari. Vacanţele ni le petreceam prin 

«păduri şi prin munţi, căci numai la şcoală eram 

«domnişori», iar acasă eram «ciobani». 

Acest cioban, flăcăi atit de admirabil dotat 

de natură, a .trâit în condițiuni asemănătoare cu 

rhapsozii vechi, a trăit în condițiuni producătoare 

de rapsozi. Nu e desi de mirare că astui copil, 

atit de admirabil dotat în cit la şeapte-spre-zece 

ani creează capo d'opere, săi fi venit în gind 

ideea îndrazneaţa să scrie, după basmele ţerăneşti, 

întrfun ciclu de poeme, epopea poporului romin: 

el era pentru asta cel chemat. 
- De-acum însă condiţiile sociale se schimbă 

şi în Năsăud tot mai mult, „civilizaţia _învadează. 

munţii şi satele, tradiţiile războinice se vor uita 

tot mai mult, iar în cît priveşte ţerânimea din Ro- 

mănia liberă nimeni cred nu va susţine că şi con- 

diţiile-i de traiă sint prielnice pentru producerea 

rhapsozilor — doar poate de va porunci d-l sub- 

prefect ! lacă pentru ce am zis că numai Coşbuc 

ar fi putut să ne dea această epopee şi ce n'a 

făcut el, nu se' va mai face. | 

Părerea noastră de reii se micşurează prin
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faptul că o parte din creaţia îndrăzneață plănuită 

e făcută şi ceea ce e făcut e puternic.şi admira- 

bil de frumos. i 
Aici trebuie să-mi exprim încă părerea de 

rei că nam putut să-mi procur. acele cinci poe- 

me despre cari vorbește Coşbuc — ast-fel sînt 

nevoit să mă mărginesc numai la acele pe cari 

le găsesc în cele două volume de poezii apărute 

pînă acum. SD e 

Poporul romin, cum sint de altmintrelea 

toate popoarele la: un anumit stadiu al dezvoltă- 

rei lor, în baladele sale îşi populează lumea cu 

eroi, prinți, împărați, zine, vrăjitori mai pre sus 

de fire. Toate aceste plazmuiri fantastice, în de- 

finitiv, nu fac de cit să oplindească intrun fel 

saă altul, adevărata şi reala viaţă a ţeranului. 

Ast-fel un craiu sai împărat, în baladele sai po- 
veştile populare, va fi tot un fel de ţeran, mai 

bogat, mai puternic, dar în sfirşittot un ţeran. 

Pricina acestui fenomen .nu rezidă în deosebita 

genialitate a poporului, ci, din potriva, în orizon- 

tul lui prea strimt. | „ a 

Țeranul, mai ales pe vremea cind producea 

creaţii poetice, deci înnainte de întrodiicerea în- 

stituţiunilor moderne şi a drumurilor de fier, nu 

cunoştea, în definitiv, de cit satul săi, cite-va 

sate împrejur şi mult vr'un tîrguşor mai apro- 

piat, care mai prin .nimic nu se deosebea de 

„sat. Satul: iată la ce se mărgenea- întreaga 

reprezentare a lumei la ţeran. Fantazia omului
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nu lucrează însă de cit asupra elementelor 'pe 
cari ni le dă viaţa 'reală, fantazia nu poate de 
cit să le mărească proporţiile, sau să le combine 
intr'un mod neobicinuit. Țeranul va avea deci ca 
elemente pentru lucrarea fantaziei tot numai sa- 
tul şi. viaţa satului, căci alta nu cunoaşte — e 
deci foarte natural ca în toate plăzmuirile lui fan- 
tastice să se găsească iară-şi şi. iară-şi satul cu 

viaţa. lui. | | 
Acestei imposibilităţi a fantaziei de a se de- 

părta pren mult de viaţa reală datorim faptul că 

din creaţiile fantastice ale ţerănimei, ori-cit de mă- 

rite ar fi proporţiile şi ori-cit de capricioase ar 

fi: combinările, putem - să ne reconstituim viaţa 

țerăniniei care le-a. produs.) Aici e prima piatră 

de încercare pentru un: poet cult care va scrie o 

baladă populară ţerănească. Un poet cult care 

cunGaşte literaturile streine şi viaţa largă are un 

orizont cultural şi artistic nemăsurat mai mare-ca 

ţeranul, de aceea, conştient sau inconştient, arti- 

stul cult va fi ispitit să întroducă în opera sa 

elemente străine ţerănimei; în acest caz opera 

poate fi de sigur foarte frumoasă, de mare va- 

loare artistică, insă ea nu va mai fi populară, nu 
va mai oglindi viaţa ţerănească, 

A doua piatră de încercare pentru artistul 
cult e următoarea. Poporul crede cu tot din a- 
dinsul în plăzmuirile sale fantastice: crai, zmei, 
draci — şi această credinţă sinceră se oglindeşte 
în creaţiile lui; poetul cult nu poate .să_crează
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serios în ele şi aceasta. poate să se oglindească 
în opera sa. : 

In «Nunta /arofirii» Coşbuc a învins în chip 
Strălucit toate aceste greutăţi. Aici e o adevărată 
nuntă ţerănească, numai proporţiile îi sînt mi- 

rite, mărite pănă la dimensiuni epice, prefăcînd'o 
astfel într'o epopee a. nunţei ţerăneşti. În balada 
lui Coşbuc pentru moment s'ar părea. că «Nunta 
Zamfirii» se face centrul preocupărei lumei întregi, 
cind bătrîni, tineri, neveste, fete, feciori, împărați, 
crai, prinți, prințese încep să pornească la nuntă 
din cite-şi patru colţuri ale lumei în rădvane şi 
călări. Şi acest popor imens chioteşte, bea, cintă, 
joacă în jurul meselor ce cuprind un /ozar întreg. 

Cum am zis şi-altă-dată, această veselie ce 
respiră în creaţia lui Coşbuc nu e. obicinuită, ci 
e a ţeranului romiîn, cînd la zile mari, dind lao 
parte toate grijile şi nevoile, își cheltueşte în 
chiot, cînt şi joc puterea acumulată di ntr'atita mun- 
că la cîmp, di'ntr'atitea ploi calde de vară şi 
reci de toamnă, di'ntr'atita -vînt fierbinte de vară 
şi îngheţ de iarnă, di ntr! atita soare. 

A fost atita chiti şi cint 
Cum nu s'a pomenit cuvint! 
Şi soarele mirat sta'n loc,. . 
Că l'a ajuns și-acest noroc 
Să vadă el atita joc 

„P'acest pămînt ! 

Se inţelege cind tu poet ai puterea să re- 
dai într'o poemă veselia unui popor întreg cu
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atita putere în cît versurile ele înse-şi par că joacă 

şi cîntă, ai dreptul să opreşti în drumul săi soa- 

rele să vadă şi el această minune. 

Intreaga mişcare imensă a acestei mulţimi de 

socri, nuni, nuntaşi, starosti, crai, crăese, prinți, 

prințese, mişcare plină de zgomot şi veselie e re- 

dată cu o putere admirabilă de plasticizare. 

“In poezia epică toată viaţa şi. acţiunea ome- 

nească e zugrăvită mai ales prin partea obiecti- 

vă, exterioară a vieţei, aprofundarea subiectivă 

psichică e problema unui alt gen de poezie — 

cea lirică—şi e produsul unui stadiu mai înnaintat 

în dezvoltarea omenirei. a 

Ceea ce se cere deci mai ales unui poet 

epic e această -putere de a zugrăvi aspectul ex: 

tern al vieţei prin imagini vizuale şi auditive. 

Coşbuc în «Nunta. Zamiirii> a aietat ce calităţi 

rari” necesare unui poet epic posedă el. 

__A reda o imagină vizuală în mişcare e foarte 

grei. Poporul romina în poeziile sale a aretat că . 

posedă această insuşire şi a dato în dar poetu- 

lui său Coşbuc. Ce imagini frumoasi, prinsă în 

zbor e în această strofă minunată: 

Voinicii cai spumai în salt; 
Şi. "n creasta coifului innalt 
Prin vulturi vintul viii vuia, 
“Vr'un prinţ mai tinăr cînd trecea 
_C'un braţ în şold şi pe prăsea 

Cu celălalt. 
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Aici tînărul prinţ călare pe calul înspumat, 

cu un braţ în şold şi cu altul pe prăsea eo ima- 

gină foarte frumoasă; poza prinţului arată un că- 

lâreţ abil, îndrăzneţ, grațios şi simţi parcă şi 

vezi şi auzi cum coiful călăreţului .despică aerul în 

goana nebună a calului, pentru câ: 

Prin vulturi vintul viu vuia 

Armonia -imitativă din acest vers nue o 

boscărie poetică, nu e meşteşugită, ea e nece- 

sară, naturală şi ne: face să auzim zgomotul sec 

al aerului izbit şi despicat de minunatul călă- 

reţ. Dacă e aşa de greu de redat într'o imagină 

un om în mişcare, cu atit mai grei e de zugră- 

vit mulțimea în mişcare. Coşbuc arată şi în acea- 

stă privinţă o putere artistică cu totul neobici- 
nuită. a | | 

Intreaga mişcare imensă din «Nunta Zamfi- 
rii>, cum am zis, e redată cu un adevăr, cu o 

siguranţă, cu un relief incomparabil şi Coşbuc 

ajunge să ne dea într'o singură strofă întreaga 

horă românească, în toată mişcarea sa, în toată 

armonia sa vie: 

Trei pași la stinga binişor 
Și alți trei paşi la dreapta lor; 
Se prind de 'mini şi se desprind, 
S'adună cerc și iar s'ntind, 
Şi bat pămintul tropotind 

„Ia tact ușor.
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„Aici nu numai vedem hora, dar o şi auzim. 

Pentru a săvirşi această minune de a zugrăvi in- 

tro singură strofă hora, Coșbuc ne. atacă prin 
toate simţurile. - 

Eminescu de-asemenea a zugrăvit o nuntă 

ţerănească în «Călin» şi cu materialul luat din bas- 

mele populare. Ar fi de sigur foarte interesant 

de făcut o analiză comparativă a acestor două 

creaţii atit de frumoase; aici însă n'o putem face, 

nu ne îngădue nici spaţiul, ne ar duce şi. prea 

departe. Asupra unei singure deosebiri foarte în- 

semnate vom atrage aici ci atenţia cetitorilor. Nunta 
din «Călin», drept ” vorbind, nu e o nuntă ţeră- 

nească. Eminescu z zugrăveşte 'o nuntă boerească 

cu materialul: din basmele populare, - face să se 
serbeze această nuntă în pădure, cu nuni, nun- 

taşi travestiţi în hainele ţeranilor idealizaţi de 
basmele populare. Toată această travestire insă 
nu poate să ne înşele asupra adevăratului carac- 

ter al nunţei din «Calin», care tot pe atita nu e 

nuută ţărănească pe cît o domnișoară îmbrobo- 
dită cu năframă nu e ţerancă. 

Se înțelege, această travestire nu impiedecă 

creaţiunea lui Eminescu de-a fi foarte frumoasă, ba 

în unele privinţi chiar îi dă un farmec deosebit, 

dar îi lipseşte ori-ce caracter de „generalitate : 

nunta din «Câlin> nu e nici nuntă tipică boe- 

rească, nici ţeranească, pe cind a lui Coşbuc are 

acest caracter de generalitate. Nunta lui e o nuntă 

ţerănească idealizată, iar prin dimensiunile măreţe
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pe cari le ia această idealizare, ea devine chiar 
o-epopee a nunţei. 

Sint două puncte culminante coitrastind în 
viața poporului : primul e căsătoria, nunta cu roată 

_veselia ei exuberantă, al doilea e moartea, 
toată durerea ei nemărginită. 

Nunta ţerănească ne-a zugrăvito Coşbuc i în 
'poema «Nunta Zamfirei». 

Moartea ţerănească ne-o zugrăvește în «Moar- 
tea lui Fulger». | 

Coşbuc a voit să ne dea ca un fendaut. lă 
epopea nunţei, epopea morţei, la- cpopea vesc- 

„liei —- epopea durerei, 
Problema artistică: pe care a avut'o de re: 

zolvit poetul în poema din urmă e mult mai grea 
de cit in cea dintăii. 

In adevăr. După planul poemei, după sen: 
sul ei însu-şi de poemă populară cu un 'caracter 
epic — poetul trebuea ' să se servească în zugra- 
virea durerei de elemente din viaţa ţerânească, 
după cum a făcut pentru veselie “în <Nunta 
Zamfirii» şi să zugrăvească durerea mai ales prin 
aspectul ei extern, mărind numai proporţiile pănă 
la dimensiuni epice. In zugrăvirea morței şi du- 
erei însă aceste elemente. şi mijloace artistice 
sint mult mai puţin ajungătoare de cît în 'zugră- 
virea veseliei. ” 

Moartea aduce in conştiinţa unui om cult 
idei, cugetări, vaste cari întrec priceperea şi cu- 
getarea poporului, iar durerea atinge toate coar- 

31216, — Studii critice, 20
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dele sufletului cu mult mai mare putere de cit 

veselia, în cît zugrăvirea ei prin. imagini. externe 

e mult mai grea. | N 

„Coşbuc şi aci sa aretat la înnălţimea proble- 

mei artisice. În «Moartea lui Fulger» Coşbuc se 

ridică la cugetările cele mai. înnalte, atacă proble- 

mele cele mai grele din cite există: a destinului, a 

scopului și nimicniciei vieţei şi mai ales problema 

morţei, a negrei morţi şi a înfricoşatei vecinicii şi 

toate aceste cu aceea:și limbă simplă, cu acelea-şi 

imagini, cu acelea-şi cugetări şi simţiminte aie po- 

porului romîn. | | | | 

Cînd Coşbuc vorbeşte de nimicnicia. vieţei, 

de imensul. şi negrul pustiu, de destin; el nu a- 

leargă la filosofia lui Schopenhauer,.nici la poe- 

zia lui Leopardi sai Lenau, In filosofia, în .poe- 

Nzia; în durerea poporului, a. găsit. Coşbuc elemen- 

te'e cari-i trebuea. 
Tema poemei e cît se poate de simplă, după 

cum simple sînt în genere plăzmuirile poporului. 

Fulger, fiul unui craiă, e ucis «de un braţ hain» 

şi roibul îl aduce mort la părinți — de aici du- 

rerea, desperarea părinţilor, urmată de înmormiu- 

tarea lui Fulger. | 

In margenile acestei teme simple a zugrăvit 

Coşbuc moartea la Romini. 

Pwema începe cu următoarea minunată strofă:
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In goana roibului un sol 
Cu friu'n dinţi şi'n capul gol 
Resare, creşte'n zări, venind, 
Şi zările deabia "1 cuprind 
Și n urmă-ă corbil croncănind 

Aleargă stol. 

Strofa asta frumoasă, unde avem o imagină: 
vizuală în mişcare seamănă mult cu altă strofă 
din «Nunta Zamfirei» şi anume cu “acea; in care 
tînărul prinţ, călăreț cu coiful în cap, trece pe 
un cal înspumat, cu o mină în. şold şi cu alta pe 
prăsea. E tot o imagină vizuală în mişcare şi 

„acolo e tot un călăreț ce aleargă în goana ne- 
bună şi cu toate acestea ce imensă deosebire. 

Acolo, prin poza, prin ţinuta călărețului e 
exprimată graţie, lumină, veselie, viață — aici 

tristeța, moartea. Aici călăreţul e un sol şi acest 
sol nu duce o solie bună, că prea vine în goană: 
şi cu friul în dinţi, cu capul gol şi în urma tri- 
stului călăreț aleargă croncănind un stol de corbi 
negri ce-şi aşteaptă prada..... şi în felul acesta, 
prin schimbarea citor-va trăsături, din două ima- 
gini asemănătoare, una exprimă veselia şi viaţa: 
—- alta durerea şi moartea. 

Ast-fel un mare pictor di'ntr'o femee zugră- 
vită pe pinză cu miinile ridicate ca să bată “din 
castagnete, prin cite-va aruncături de penel face 
ca tot acelea- -şi miini ridicate în sus să ceară mila şi 
îndurarea cerească. Comparaţia între aceste două 

"strofe ne lămureşte felul-cum Coşbuc va zu-
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grăvi durerea morţei în poema sa, Intreaga mi- 

şcare puternică de veselie din «Nunta Zamfirii» 

se preface în zbucium de durere, în «Moartea lui 

Fulger». | 
Noi am. văzut cum în poema întâia se ră- 

scoală lumea întreagă şi din cite-şi patru col- 

țuri vine să bea, să joace la nuntă — tot atita 

popor se 'ridică şi în poema-a doua ca să vie să 

plingă moartea lui Fulger. 

lâr cînd a fost la 'nmormintat, 

Toţi morţii par'că s'aii. sculat 

Să şi plingă pe ortacul lor, 
Atit era de mult popor 
Venit să plingă pe un fecior 

| De împărat 

„ Această mulţime : nenumărată cit mulţimea 

imensă a celor morţi e de un grandios efect. 

Am văzut de asemenea cum în «Nunta Zam- 

firii» însu-şi soarele se bucură că la ajuns acest 

noroc să vadă el atita veselie pe pămint. In 

«Moartea lui Fulger» s'ar părea că insu-şi soa- 

rele: ar trebui să se întunece pe veci, de durere: 

Dar mîine va mai fi pămint? 
Mai fi-vor toate cite sint? 
Cind n'ai de-acum să mai priveşti 
Pe cel frumos, cum însu-ţi eşti, 
De dragul cui să mai trăești 

Tu soare sfint?
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Prin această mărire de proporţii, prin âceastă 
extensiune de durere de la omenire la universul 
întreg, Coşbuc dă poemei un adevărat caracter 
epic. Şi cu aceea-şi putere e zugrăvită durerea 
părinţilor. Cit de puternic e arătată în patru ver- 
suri numai desperarea şi spaima nebună a bă- 
trinului rege, cind recunoaşte în cel mort, pe fiul 
său Fulger. Cind l'a văzut: 

Cu vuet s'a izbit un pas 
De spaimă 'n lături, şi a remas: 
Cu pumnii strinşi, fără de glas 

Ca un pierdut. 

Aici noi nu numai că vedem şi simţim spaima 
şi durerea, dar prin această zzb:/urĂ cu vuet o şi 
auzim. | 

Dar strofa superbă adresată mamei, o strofă 
încomparabilă prin . energia şi puterea. cu care 
exprimă durerea unei mame, în naintea coşciugului 
deschis al copilului său: 

Ah, mamă tu! Ce slabă eşti! 
N'ai glas. de „vifor, să jăleşt; 
N'ai mini de fier, ca fier să frîngi ; 
N'ai mări de lacrimi, mări să piingi;. 
Nu ești de foc, la piept să-l stringi 

Să-l incălzeşti | 

Sint patru momente principale cari întovără- 
sesc moartea la un popor. Sint jelirile, bocetele 
celor remaşi, mai ales ale părinţilor, sînt mingă- 
erile, condoleanţile, aduse celor cerniţi şi trişti, e
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ritualul funebru propriu zis— pregătirea mortului 

pentru drumul de veci şi inmormintarea. “Toate 

aceste momente dureroase le-a zugrăvit Coşbuc 

în poema sa, ceea -ce şicu mai drept cuvint o 

preface în epopea morţei la Romini. Ne vom opri 

şi 'noi la fie-care din aceste momente în parte. 

lată  gemetele şi blestemele mamei spuse în 

versuri de o energie admirabilă. 

Ce urmă lasă șoimii 'n zbor? 

Ce urmă peştii 'n apa lor? 

Să fii cît munţii de voinic, 

- OA cît un pumn să fii de mic 

Cărarea mea şi-a tuturor 
E tot nimic! 

Că tot ce eşti şi tot ce poţi 
Părere-i tot dacă socoţi — 

De mori tirziu ori mori curind, 

De mori sătul oră mori flămind 

Tot una e! Și. rînd pe rind 
Ne ducem toţi! 

Mai departe nenorociia mamă se revoltă im- 

potriva lui D-zeă pe care-Iiface păgin pentru că 

i-a luat copilul şi plingerile ei se stirşesc cu ur- - 

mătoarele versuri: - 

De ce să cred în el de-acun? 

In faţa lui aă toţi un drum 

Ori buni ori rei, tot unmormint! 

Nu-i nimeni drac şi nimeni sfint! 

Credinţa-i val, iubirea vint 
Și viaţa fum!
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Trebuie să mărturisesc că la prima cetire a 
poemei am fost inclinat să vâd în plingerile acestea 

o 'concepţie pesimistă a vieţei şi de aceea mi-a 

părut nefirească. Se înţelege, concepţia aceasta în 

versurile citate e exprimată cu o rară putere, dar 
plingerile sînt ale poporului şi poporul romin 

numai o concepţie pesimistă a vieţei nu are. 

Studiarea mai' aprofundată a creaţiei poetice a 

lui Coşbuc ma făcut să reviu.-asupra primei 
impresii. 

Pesimismul şi optimisul sint două concepţiuni 
filosofice asupra vieţei şi a avea una sâi alta din 

aceste concepțiuni înseamnă a fi pesimist sai 

optimist. In filosofia. vieţei practice însă, în viața 

de toate zilele,.oamenii nu sint de-obiceiă nici 

pesimişti, nici optimişti, sai şi una şi alta la un 

loc. Fie-care poartă în el şi germenii pesimismu- 

lui şi ai optimismului, în grade şi proporţii deo- 

sebite, şi iei se manifestează într'un fel sai altul, 

în felurite condițiuni. Nu sînt oarieni cari să ridă 

numai saii numai să plingă toată viaţa lor şi dacă 

sînt, aceştia nu-s nici pesimiști, .nici optimişti, ci 

sînt nebuni. Omul cel: mai optimist, cu o concep- 
ţie a vieţei din cele mai senine, lovit deo crudă 

şi neaşteptată nenorocire, va manifesta pentru 

moment ginairile şi sentimentele cele mai pesimiste. 

Poporul romin are şi /el o concepţie a' lui 

asupra viței? Această concepție, natural, e simplă 

şi mărginită, în conformitate cu cultura .lui, dar 

ea ajunge poporului pentru explicarea tuturor
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fenomenelor cari i se prezintă minţei. Această 
concepţiune e optimistă, sai în ori-ce caz, mai 
mult optimistă de cît pesimistă, dar e produsă 
de viaţa normală şi numai pe aceasta o explică. 
O întimplare extraordinară, cum e o nenorocire 
mare, neașteptată şi neobicinuită, răstoarnă pentru 

moment filosofia ţeranului, tot cu atita uşurinți 
că şi pe a orăşanului. Innaintea unei gropi 
deschise, a unei fiinţi scumpe, toţi: de la ţeran 
pănă la aristocrat, toţi au acelea-şi îndoeli şi ace- 
lea-şi întrebări se nasc fatal: . pentru ce viaţă,: 

pentru ce moarte, şi dacă trebuie să sfirşeşti 
ast-fel, de ce să mai trăeşti, şi dacă ăsta e sfir- 
şitul vieţei, merită oare viaţa să fie trăită? E ade- 
vărat că în concepţia vieţei poporului moartea 
are explicarea sa: «D-zeu a dat viaţa, D-zeu a 

„Îuat'o»>. Dar această explicaţie întelectuală, rece, 
nu ajunge să domineze sentimentele puternic 
rănite. Ca întreaga concepţie asupra vieței şi 
formula aceasta e produsă de viaţa obicinuita de 
toate zilele, formula aceasta poate sluji de min- 
găere în aşteptarea morţei, la vederea morţei 

unor Oameni streini, dar ea nu poate să domineze 
" durerea imensă a unei mame ce şi-a pierdut 

copilul. Dovadă e însu-şi plinsetul desnădăjduit 
al fie-cărei mame pe 'mormintul copilului săă. O 

; țerancă ce-şi pierde copilaşul, îl plinge şi-l jeleşte 
și cu toate astea ea ştie ce-l aştepta dacă ar 
fi trăit. Copil, ar fi fost bătut; flăcăi, năcăjit; în 
miliţie, torturat; gospodar birnic, ar fi suferit de
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frig, de foame, de nedreptate omenească şi ea ştie 
iar că dincolo, în cer, copilaşul nevinovat.va fi 
înger, va trăi cu tot fastul unui înger; de ce 

„dar acest plins desnădăjduit? Nu e evident oare 
câ o nenorccire, o afectare neobicinuită a senti- 

| _mentelor face să se răstoarne obicinuita concepţie 
a poporului asupra vieţei şi naşte în el ginduri, 
cugetări şi sentimente pesimiste, ca şi la omul cult. 
Şi acela-şi lucru e cu revolta împotriva lui D.zeă. 

Omul işi creează un D-zeu, după chipul şi 
- asemănarea sa, fâcindu-l nemăsurat mai puternic, 
“mai drept, mai bun; făcînd din el supremul dis- 
tribuitor al dreptăţei. | 

E deci. natural ca la fie-care manifestare de 
mare nedreptate, credinciosul să se revolte în po- 
triva D zeului său. 

El a murit, «Fulger», atit de frumos, tinăr, 
voinic ; de ce la luat D-zei pe el şi nu pe cei 
bătrini, neputincioşi şi de ce tocmai pe el? Şi la 

n aceasti. vădită câlcare în picioare a celei mai ele- 
(_mentare dreptăţi, violare absurdă a celei mai ele- 

mentare armonii, e natural cainima să fie rănită 
de îndoială şi gura să' blasteme impotriva aceluia 
care trebuie să fie o imagină a dreptăţei şi armoniei. 

|.» “Toate strofele, toate bocetele crăesei.nu ex- 
“primă deci filosofia lui Coşbuc, ci sînt o manife:. 
stare sufletească excepţională â poporului însu-și, 
în cazuri excepţionale, | | 

Coşbuc a desluşit acest moment psichic de 
|, revoltă a poporului, i-a dat proporţii mai mari în  



314 Poetul ţerăzimei 

armonie cu poema întreagă şi i-a dat şi o formă 

neperitoare. Dacă în fie-care om, înnaintea gropei 

deschise, naşte întrebarea asupra raţionalităţei, 

asupra nemerniciei urmărilor vieţei, numai un ar- 

zist într'6 singură imagină vizuală, poate să ne-o 

plasticizeze cu atita claritate : 

Ce urmă lasă şoimii 'n zbor 

- Dacă s'ar putea face lui Coşbuc o observaţie 

e că în plingerile şi: bocetele din poem a desluşit 

numai elementele revoltei şi îndoelei, cari sint cele 

- mai importante, dar nu unicile. În privinţa aceasta 

a] doilea moment funerar: mingăerile, condoleanţeie 

sînt zugrăvite cu aceea-şi putere, dar cu mai mult 

adevăr, cu mai mult caracter de generalitate 

de cît plinsetele şi bocetele. . 

Cine n'a auzit vre-odată toate acele fraze 

tipice, banale şi atit de asemănătoare la toate 

clasele sociale, prin cari cunoscuţii şi prietenii unor 

oameni cari ai suferit o pierdere crudă și irepa- 

rabilă caută să-i mingiie? 

Sint aşa de cunoscute aceste fraze: «Ce să 

faci, vom trece toţi pe acolo!», «Nu sînteţi nici 

cei dintâi nici cei din urmă», «D-zeu a dat, D-zeu 

a luat», «Lasă câ ştie D-zeii ce face», <El n'a 

murit, va trăi în veci», <E mai bine acolo de 

cit aici», «Sint regi şi trebiue să moară, dar noi» 

a S.a.m.d. Tree unii, vin alţii şi. 

încep să repete, acelea-şi fraze, aproape mecaniceşte
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Rezultatul e de-obiceii contrar” de cel aşteptat; 
frazele banale, natural nu pot mîngăea pe nimeni 
şi plinsetele amare incep şi cu mai mare putere. 
Şi poate e mai bine-aşa; poate acesta e, în parte, 
țelul frazelor banale: că de n'ar găsi durerea 
nemăsurată expresiunea externă în plinsete, ea ar 
rupe inima şi firele minţei. În acest sens bocetele 
ai poate o însemnătate psichică mai adincă şi mai 

reală de cit ne închipuim. a 
O intrebare se naşte numai: cum pot aceste 

fraze spuse la căpătâiul unui. mort, în faţa unor 
oameni ce se sfirşesc de plins, să fie atit de banale? 
Sau poate au devenit banale prin deasa lor în- 
trebuinţare, au devenit formule moarte, cari au 
avut o dată. viaţa lor, sensul lor adinc? 

De. sigur că da. Astfel de fraze, repetate 
din gură în gură pot. fi asemănate cu acţiunile 
instinctive. Odată, „de mult, aceste acţiuni au fost 
întovărăşite de emoția tremurindă a simţirei şi de 
lumina conştiinţei, dar cite puţin, prin repetare. 
continuă, emoția tremurindă s'a tocit, lumina con- 

ştiinţei s'a întunecat şi acţiunea conştientă sa 
prelăcut în instinctivă, mecanică. Numai artistul 
poate să redea unei ast-fel de acţiuni instinctive, 
mecanice, viaţa şi lumina conştiinţei de altă-dată, 
numai artistul poate să redea unor fraze sati 
formule banale întreaga lor viaţă, sensul lor adinc, 
primitiv. 

Şi tocmai asta face Coşbuc. 
Cind bătrina crăiasă, în culmea desperărei îşi 

"i
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„striga revolta, îndoiala, blestema și huleă, poporul 
îngrozit făcea cruce: 

Și-a fost minune ce spunea! 
Grăbit poporul cruci făcea 
De mila ei şi de 'ngrozit— 

Şi atunci sa ridicat bătrinul sfetnic: 

Bătrin ca vremea, stilp remas, 
Născut cu lumea într'un ceas, 
E par'că-i viul parastas 

Al altor vremi, 

Şi nu e mirare că ăst sfetnic e aşa bătrin, 
el e doar „întruparea vie a filosofiei populare şi 
a vechilor” tradiţii trăitoare de sute şi sute de ani. 
Şi acest sfetnic bătrin începe cu cuvinte duioase 
dar „hotărite, să mingiie pe mama nenorocită. 

Cuvintarea bătrinului sfetnic e nu numai prin 
ea însă-şi o bucată de artă, dar ea arată ce profundă 
priceperea a  psichologiei şi filosofiei poporului 
are Coşbuc. Cuvintarea e alcătuită din frazele 

banale, cari se rostesc de obicei în astfel de îm- 
"prejurări, dar, cum am zis, toate aceste fraze ca- 
pătă însemnătatea lor adincă, „primitivă, de'a fi 
o formulare a concepţiei vieţei şi morţei poporu- 
lui, a filosofiei lui. 

Durerea nemărgenită a aprins în sufletul 
bătrinei crăiese idei şi cugetări şi îndoeli ne- 
obicinuite cari-i 'răstoarnă tot echilibrul sufletesc 
şi sfetnicul îi aduce drept mingiere şi pentru restabil:-
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rea echlibrului sufletesc pierdut acea concepţie a 
vieţei, acea filosofie tradiţională care servă de atitea 
şi atitea secole de razim sufletesc unui neam întreg. 
Şi filosofia aceasta nu e de o deosebită adincime 
şi lărgime de vederi—o, nu, ea nici nu îndrăzneşte 
să se atingă de problemele ridicate de durerea 
nemărgenită a crăiesei bătrine; ea -fuge de rezol- 
virea lor, ea glăsueșşte prin gura bătrinului sfetnic: 

De ce să 'ntrebi viața ce-i? 

Sau 

Trăiește-ţi, Doamnă, viaţa ta! 
Şi-a morţei lege n'o căta! 

Deci crede şi nu cerceta. Nici o deosebită 
logică n'are filosofia asta, căci de multe ori 

"excită durerea în: loc de a o alina. Puterea acestei 

filosofii nu e în lărgimea de vederi, nici în logica 
deosebită; puterea ei rezidă în faptul că e veche, 
bătrină: 

Născută cu .lumea întrun ceas - 

ea şi-a aretat temeinicia prin - rezistenţă faţă cu 
"vremea. Tăria ei e iară-şi în convincţiunea puter- 

nică a adevărului şi în faptul.că nue pusă de 
nimeni la îndoială. Toate aceste le-a simţit minunat 
de bine Coşbuc şi de aceea filosofia bătrinului 
sfetnic, care e însăşi filosofia vieţei poporului, e 
simplă, de multe ori banală, dar cu ce linişte şi
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hotărire e spusă, cu ce convingere adincă și în 

ce versuri 'săpate în piatră: 

«Zici fum? O, nu-i adevărat. 
__Războiii e de viteji purtat? 
“Viaţa-i datorie grea 
Şi lașii se 'ngrozesc de ea— 

Să. aibă tot cei lași ar vrea 
Pe neluptat. 

«Dar ştiu un lucru mai pe sus 

De toate cite ţi le am spus: 

Credinţa n zilele de-apoi 

E singura tărie 'n noi, 

Că multe s tari cum credem noi 
Şi mine nu-s? 

 «Şior cit de amăriţi să fim 
Nu-i bine să ne deslipim 
De cel ce vieţile le-a da! 
O fi viaţa chin răbdat, 
Dar una ştiu: ea ni sa dat 

Ca s'o trăim!» 

Tot aşa de. puternic e şin strofele în cari 

e zugrăzită pregătirea de inmormintare şi în cari 

se evocă, se plasticizează aproape moartea: 

Pe piept colac de griii de-un an, 

Şi "n loc de galben buzdugan 

Făclii de ceară ţi-ai făcut 

În dreapta cea tără temut, 

__Şi "n mina care poartă scut 
Ţi-ai pus un ban  
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Cu făclioara pe-unde treci 
Dai zare negrelor poteci 
În noaptea largului pustiu, 
lar banu-i vamă peste rii 
Merinde ai colac de griii 

Pe-un drum de veci. 

Ce puternică imagină a morţei în toată sim- 

plicitatea ei înfiorătoare! Şi cu ce mijloace simple 

o._evocă poetul! Ritualul mortuar- şi credinţile. 

naive, primitive, ale, poporului îi ajung. 
“Poporul a păstrat numai în parte crediniţile pri- 

mitive asupra vieţei de-apoi şi asupra întrebuinţă- 

_rei ce trebuie să facă mortul de faclie, de colac, 

de ban, dincolo de mormint. Am zis î pare, 

pentru că şi la popor acestea sint întru cit-va 

“semne simbolice ale unor credinţi mai primitive, 

e forma supraviețuitoare a unui fond preschimbat 

şi aceste forme în înse-şi simţimintele poporului ai, 

întrun chip. nedesluşit alt înţeles de cit au 

avut înnainte vreme; ele încep cel puţin să aibă 

un înţeles simbolic. Coşbuc, ca un adevărat artist 

a desluşit ceea ce trăeşte nedesluşit în inima po- 

porului şi i-a dat o formă artistică şi toate aceste 

simboluri încep să vorbească o limbă dureros de 
“tristă, batjocoritor de amară. 

Dacă. aţi despoia un rege puternic de 

mantia-i de purpură şi în zdrenţe l'aţi goni la 

un colț de stradă, ca de acolo să întindă mina spre 

„trecători, cerind milă-şi pomană, aceasta ar fi de 

sigur un dureros şi izbitor contrast între mă-
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rirea de altă-dată şi nemernicia de-acum. Dar a- 
cest îngrozitor contrast se micşurează prin scur- 
timea vremei cit poate dăinui — cel mult cit-va 
trăi acest rege, ciţi-va ani, cite-va clipe neinsem- 
nate în mersul vremilor. Dar cind în mina pu- 
ternică, ce scut a purtat, î& funefi voi un ban, 

pentru că ea -nici. atita putere nu are ca să 
ceară mila şi îndurarea voastră şi cind acest con- 
trast grozav durează o veciuzcie — o imensă des- 
fâşurare de timp, atunci, de bună seamă, el ne 

suggerează imagina şi gindul. nemerniciei vieţei 
faţă cu 'moartea.. 

Dar imaginile din: strofa a doua! 
Un biet călator gătit de drum, un drum pe 

cît de lung pe atita de dureros. Acest drum duce 
prin soapta unui fustra cu negre Boleci, un pu- 

stiu. tot atit de negru şi de nemărginit, pe cit 
călătoria e de fără stirşit, şi pentru a lumina acest 
pustiu nemărgenit, bietul călător are în mina:i 
galbenă o făclioară tremurătoare de ceară, iar me- 
rinde pe acest drum .de veci un colac de griu. 
Ce imagină dureroasă a nemerniciei noastre, ce 

ironie batjocoritoare pentru, toate zbuciumările 
noastre şi ce milă .nesfirşita pentru acest serman 
călător — biata fâclioară rătăcitoare de ceară, tre- 
murindă, pierdută în negrul şi nemărgenitul pu- 
stiu: 

Ce urmă lasă șoimii 'n zbor?
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Aceste simboluri vorbesc limba bătrinei cră- 
„iese, ele arată că filosofia ei dureroasă trăeşte : 

şi ea în popor într'un chip nedesluşit. | 
Dar ritualul funebru nu exprimă numai fi- 

losofia pesimistă a crăiesei, ci şi optimismul bă- 
trinului sfetnic — şi la Coşbuc acest din urmă e 
exprimat pri'ntr'o strofă de o putere. omerică, 
L'ai pus pe Fulger. „Într'un cosciug de argint, 
armat, ca: 

Miraţi şi de răsuflet goi -- 
Văzindu-ţi chipul de războiii 
Să stee îngerii; 'nlemnit 
Şi orb de-al armelor sclipit 
S'alerge soarele 'nnapoi. 

Spre resărit! - — 

Contrazicerea între tonul şi sensul acestei 
strofe din ritualul funerar și cele citate mai sus 
nu e la Coşbuc, ea e în. sufletul poporului în- 

_su-şi. ai 
Şi poate cele mai rumoase. sint. versurile 

de la finele poemei :. Da . 

Și clopotele 'n limba lor. 
Plingeaii cu glas tinguitor; 
Şi-adinc, din bubuitul frint 
AI bulgărilor de pămînt 

„Vorbea un glas, un cîntec sfint 
Şi'nnălţător: 

 $2248. — Studii? critice, si
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Nu cerceta aceste legi 
Că eşti nebun cind le 'nţelegi! 

Ce minunate, ce înnălțătoare versuri şi ce 

orizonturi imense deschid ele cugetărei! Acest 

bubuit fînt al bulgărilor de pămînt resună în 

urechile şi în inima noastră şi ne arată o groapă 

deschisă ce începe să se închidă pe veci şi din 

groapa întredeschisă glasul îndoelei şi spiritul de 

cercetare îngrozit de imensitatea problemei şi 

prăpăstiei ce se deschide înnaintea lor strigă celor 
ce vor să se apropie: - 

Nu cerceta aceste legi 
s. a 7? . 

Că eşti nebun cînd le 'nţelegi! 

2 

Şi prin această prevenire ne atrage şi mai 

mult, fără voia noastră, precum fâră voia noastră 

sintem atraşi să privim într'o prăpastie adincâ. 

"Aceste două versuri sint ale poetului, ele 

prin orizontul lor larg întrec cu mult cuge- 

tarea poporului. Ele sînt ecoul unei alte lumi în 

care a început să  trăească poetul. La sfirşitul 

poemei el avea drept să' spuie şi propriul săi 

cuvint. 
Ce păcat înse că strofa ultimă, care începe 

cu aceste două geniale - versuri, termină aşa de 
slab:
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« Din. Codru rupi o rămurea 
Cei pasă codrului de ea 
Ce-i pasă unet lumi întregi 

De moartea mea!» 

Nu ştiu de-oiă fi avind dreptate, dar îmi 
pare că acele două versuri dintăi poetul le-a 
adăugat în Bucureşti — de aceea nu se potrivesc 
de loc cu cele patru cari urmează. 

Acest cintec sfint care se ridică din mor- 
mint şi anunţă probleme înfiorător de imense 

* sfirşeşte prin a se ocupa de soarta unui singur 
om. Aceasta nu e numai o notă falsă, e sfărima- 
rea instrumentului el însu-şi. 

Sai poate Coşbuc s'a “ridicat prin acele 
versuri la înnălţimi de unde nu mai încape suiş, 
pentru că: “ 

Nu cerceta aceste legi 
Că eşti nebun cînd le 'nțelegi. 

Este un alt poet romîn care a .îndrăznit să 
se ridice la aceste -înnălţimi. „ameţitoare, un poet 
care a avut imensa durere, ca . „şi împăratul din 
poema lui Coşbuc, să piearză un copil genial — 
şi. durerea: lui imensă s'a „prefăcut în .versuri ge- 
niale: aa
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De m'ai iubit a miea parte 
Din cit :eii vecinic te iubesc, 
Pe-o clipă numai lasă raiul 
Și vino 'n sinul părintesc; 

Saii ca o stea cu mii de raze 
Intinde o rază pria eter 
Pănă la mine să străbată: 
Un capăt jos și altu n cer. 

Desmoştenit de viaţa vieței 
De vrei un pic să mai învii 
Pe negrul, jalnicul tăi tată, 

» De ce nu vii 2, de ce-nu vii? 

Şi nevăzută ea-mi respunde: 

«Nu pot veni, dar sint. 
Fii mingăiatb .... 

— Eşti unde? ... . Unde? 

Ce minunate, innălțătoare versuri şi cit de 

bine dovedesc ele ce temperament de mare poet 

a trăit în savantul nostru iistorician şi filolog 

Hasdeii. 
Această chemare caldă, pasionată, plină de 

durere şi dor nebun, şi acest respuns atit de
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neaşteptat care creează sus o lume nevăzută şi 
acest strigăt de bucurie şi triumf, care umple 
văzduhurile: - 

— Eşti unde? ., . Unde? 

Minunată, innălţătoare poezie! Dar de la -a-: 
ceste înnălţimi nemăsurate, la cari sa ridicat bă- 
trinul poet, ce respuns ne dâ-el-la problema 
imensă a vieţei, a morţei: 

«Nu, nu căta 'n mormint 
Intr'însul vei găsi o haină 
Pe mine — nu. Mie grei 
Să ţi desvelesc a morţei taină 
Şi de-aşi putea nu vreaii», 

De nu-mi respunzi, ah. altul cine 
Vre-un respuns să-mi dea? 
Intreb pe filosofi de-a rindul 
Întreb . . 

| — Nuui întreba! 
Ei toarnă şi răstoarnă gindul 
Dar inimile — ba! * 
Cărarea vieţei viitoare 
De vrei s'o nemereşti : 
Vei şti răbda ș'or cit te doare 
Si crezi și să iubeşti, 

  

1) Nu citez toate versurile decarindul,
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Sâ rabzi, să crezi, să iubeşti. Par'că şi noi 
cunoaştem filosofia aceasta. O, da, e filosofia bătrînu- 
lui sfetnic, sînt perceptele cu cari el vrea: să 
mîngăie durerea mamei nenorocite, să-i stingă 
revolta şi îndoelele. Aici versurile sint: mai calde, 
mai pasionate, orizontul mai larg, dar e aceea-şi 
filosofie optimistă: a' poporului. Se vede că în 
marile probleme metafizice noi n'am întrecut așa 
de considerabil poporul. 

Respunsul la problema morţei, la taina mor- 
ţei pare a fi însă altul. «Miiie greii să-ţi desve- 
lesc a morţei taină. . , . Nu vrei» — deci taina 
poate fi pătrunsă, nu e fatal nepătrunsă, e sigur 
numai că astă pătrundere nu poate veni de la 
cercetători: 

Nu-i intreba! 
o Ei toarnă şi restoarnă gindul 

Dar inimile — ba, 

Aşa dar şi «din bubuitul frint al bulgărilor 

de pâmint», ca şi din înnălţimile eteree ale ce- 
rului pare a veni acela-şi respuns:: 

Nu cerceta aceste legi 
Că iești nebun cind le 'nţelegi! 

Se înţelege, acesta e respunsul dat de poe- 
zie; eu, personal, cred că Zaza, pe cit poate să 
fie pătrunsă, tot prin cercetare va fi. pătrunsă, 

„.... dar eu nu sint poet.
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S'ar părea că poetul simțind că nu va mai 
putea scrie epopea poporului romin a voit să 

" concentreze toată viaţa ţerânească intr'un singur 

cînt şi atunci a creat minunata sa rhapsodie: 
«Doina». Ca să pricepem mai bine sensul şi în- 
semnătatea «Doinei» lui Coşbuc, o vom com- 
para cu alte două doine, scrise de O. Carp şi 
Eminescu. Vă aduceţi de sigur aminte de minu- 
nata strofă cu care sfirşeşte doina. lui O. Carp: 

Nu e plinsul unei inimi numai 
Şi-a unei clipe trecătoare, 
Ci neamul nostru întreg își cîntă 
Durerile de care moare. 

Aici într'o singură strofă pare a fi redat 
leitmotivul doinei, 'sensul ei dureros. Dar senti- 
mentul exprimat aici nu e al poporului, ci e sen- 
timentul duios şi compătimitor al. poetului însu-şi 
pentru durerile poporului. Sint durerile poporului 
trecute prin prizma şi simţite cu inima poetului, 
care € un orâşean, aparţine claselor culte, e poe- 
tul proletariatului intelectual. De aceea strofa a- 

ceasta are toate calităţile, dar şi neajunsurile 
poeziei proletariatului cult; ea aprofundează şi 

concentrează sentimentul durerei pănă îl preface 

în durere de moarte, ea deschide orizonturi largi 

"gindirei şi simţirei, dar, în aceea-şi proporţie ea 
„pierde din preciziune, claritate, hotărire, e vagă. 

Cari sint anume durerzle de care moare şi
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cine moare?— că din peanu/ întreg tac parte! şi 
boerii şi burghezimea şi aceştia de sigur ai şi ei 
durerile. lor de cari mor, dar aceste dureri nu 
sint exprimate în doină, . 

“Aşa dar în poezia lui O. Carp e exprimată 
doina aşa cum o simte o inimă largă şi gene- 
roasă a unui poet din clasele culte. 

Eminescu a voit să precizeze mai mult sen- 
sul dureros din «Doină», pricinile ei şi le-a găsit 
în zeagra streznătate : 

De la Dnistru păn? la Tisa 
Tot Rominul plinsu-mi-s'a 
Că nu mai poate străbate 
De atita streinătate, 

Plinsul împotriva străinului şi a  naţiilor 
streine, iată ce exprimă doina lui. Ali se pare că 
nu ie nevoie să insistăm asupra falsităţei acestei 
concepții; absurditatea ei e prea vădită. Noi pă- 
turile culte putem să înţelegem, spre pildă, pe- 
ricolul muscălesc pentru neamul romin, dar po- 
porul nu numai că nu-l simte, dar mai curind 
trebuie să ne luptăm cu simpatiile poporului 
pentru Muscali. E adevărat că mai departe Emi- 
nescu lărgeşte conţinutul doinei, ast-fel în admi- 
rabilele lui versuri: 

Unde ajung cu drum de fier 
Toate cîntecele pier 
Zboară păserile toate 
De neagra streinătate.
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„Atci pare deci că nu e cutare sau cutare 
nație, care face să plingă în doina lui pe poporul 

: romin, ci e civilizaţia nouă, streină, care ajunsă 
cu drumul de fier sapă temeliile tinei vieţi sta- 
bilite de sute de ani, sapă gospodăria ţeră- 
nească. 

Dezbrăcată de partea reacționară, această 
concepţie e adevărată, dar atit de profundă şi 
largă concepţie socială poate s'o aibă numai un 
om cu o cultură aleasă, poporul nici n'o simte, 
nici n'o înţelege — cum poate dar.să exprime în 
doina lui ceea ce nu simte şi nu înţelege? E 
evident deci că Eminescu a dat doinei un con: 
ţinut absolut falş. 

A trebuit să vie un poet ţaran ca să ne 
arete adevăratul înţeles şi însemnătatea doinei. 
Coşbuc a desluşit ce insemnează şi de unde pro- 
vin aceste note triste şi tinguitoare, El a aretat 
că ele sint o expresiune a intregei vieţi necăjite 
țerăneşti, de la frageda copilărie, cind e aruncat 
să plingă între căpiţile de fin, până la moarte 
in bordeiul umed şi întunecat. 

El a desluşit pricinile acestei dureri: ele 
sint serăcia, lipsa de pămînt, birul, claca, miliția. 

"şi apăsarea de . veacuri, apăsare nu numai de 
streini, dar, şi mai ales de clasele dominante de 
acela-și neam. | 

În creaţiunea lui Coşbuc doina apare ca un 
înger tutelar, care petrece pe Romin în toate 

„manifestările importante, dar mai ales triste ale
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vieţei, aducindu-i, pe cit posibil, alinare dure- 

rilor. SI 

Fiecare manifestare importantă a vieţei e 

zugrăvită pri'ntr'o strofă de 12 versuri şi fie-care 

din cele 10 strofe, prin ea. însă-şi,. e un poem 

dureros din viața ţerânească : 

Pe deal Rominul ară 
Slăbit de-amar şi frint 
Abia 'și apasă fierul 
In umedul pămint. | 

Tu.l vezi serman, şi tremuri 

Să-l mingii în nevoi, 
Şi mergi cu el alături 
Cîntind pe lingă bor. 
Iar bieţii boi se uită 
Cu milă la stăpîn — 
Pricep şi ei durerea 
Sermanului Romin. 

Aici în 12 versuri avem întreaga epopee 

tristă a plugarului ţeran, şi -acest poem dureros 

se oglindeşte până şi în ochii trişti şi miloşi ai 

boilor — bieţii tovarăşi de muncă şi suferinţi ai 

ţeranului. 
Dar cîntecul doinei nu e tot-de-a-una tin- 

guitor; el se preface în cînt selbatec, clocotitor 

de ură şi răzbunare, cind ţeranul, neputind răbda 

mai mult apăsarea de veacuri, iea drumul co- 

drului. Astfel e doina lui Coşbuc în următoarea 

strofă genială:
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Dar iată! Cu ochi tulburi . 
Tu stai între voinici | 
Te văd cum juri şi blestemi 
Şi pumnii ţii ridici! 
Pribegi de bir și clacă 
Copii fără noroc, 
Tu-i stringi în codru noaptea 
Sub brazi pe lingă foc. : 
Şi cinţi cu glas selbatic 
Şi n jur ei cîntă 'm cor 
Cintări întunecate . 
Ca sufletele lor. 

“Şi astfel în zece strofe mari e zugrăvită în- 
treaga epopee dureroasă a vieţei ţerăneşti, şi în 
acest sens «Doina» lui Coşbuc nu e numai o 
creaţie de mare valoare, dar e cea mai naţio- 
nală di'ntre creaţiunile poetice romine. Un nea- 
juns însă -are acest poem minunat: prea predo. 
domină în el nota tristeţei, nota' durerei e prea 
excluzivă, de aceea doina e întru cit-va unilate- 
rală. Pricina acestui neajuns o vom vedea mai jos. 

Am zis că nunta! şi moartea sint momente 
foarte importante în viaţa ţerănească, dar este 
un element din aceasta viaţă, care dominează - 
pe toate celealalte — acesta e făânintu/. Pâmintul, 
e instrumentul principal de muncă' al ţeranului, 
pămîntul îi dă hrana, îmbrăcămintea, aproape 
toate bunurile materiale, pămîntul hotărind direct 
viaţa “ materială a ţeranului, hotăreşte indirect 

„întreaga lui viaţă morală, morala individuala și 
socială, concepţia întreagă filosofică asupra vieţei.
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Lupta pentru acest pămînt e exprimată în pu- 
ternica poezie: «Noi. vrem pămint»>. | 

S'a zis de unii că poezia aceasta e socia- 
listă; probabil aceștia. au priceput socialismul ca 
un cetăţean de la «Convorbiri literare», adecă 
că socialismul e împărţirea pâmintului în loturi 
la ţerani. 

Intru cît Coșbuc remine poetul ţerânimei şi 

exprimă tendinţile ţerăneşti, e firesc ca muza lui 

să fie streină socialismului, care e produsul pro- 

letariatului orăşenesc. Adevărul e că «Noi vrem 

pămînt» e poate cea mai ţerănească din crea- 
ţiile lui Coşbuc: De şi scrisă după ce Coşbuc a 

părăsit ideea de a creea. o epopee a ţerănimei 

romine, de şi scrisă în altă formă şi după alt 

plan, ea totu-şi face parte din aceasta epopee, e 

un -episod puternic şi iniportant din ea: e lupta 
ţerănimei pentru pămînt, setea de acest pămint 

udat de sute de ani de sîngele şi lacrimile ei. 

Această sete nepotolită, această acăţare cu toate 

puterile de pămintul ei, pe care-l simte că-i scapă 

şi ura selbatecă impotriva acelor cari i-l acapa- 
rează e zugrăvită în «Noi vrem pămint!». 

Coşbuc nu e sociolog, probabil că nici nu 

cunoaşte teoria luptelor de clase, dar e artist şi 

artist cinstit, şi deci redă viaţa adevărată şi de 

aceea această luptă selbatecă de clase şi antago- 

nismul vrăjmăşesc de interese apare în poezia 

lui cu tot adevărul, cu toată seriozitatea ei si- 

nistră.
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X În «Noi vrem pămint> nu mai sint Poni, 
nu mai sint cofzi ai aceleza-și naţii — sint două 
naţii deosebite, cari se luptă şi se urăsc de moarte: 

.e naţia clasei domnitoare de la oraşe şi a clasei 
dominate de la sate. 

Sîntem flăminzi, goi, copizi ne mor de foame, 
ne duceji băeții în vâzboiii, ne cereţi fetele, ne ba- 
fefi, schingiuafi; noi toate Ze răbdăm, dar să avent 
fămint. - 

Şi toate aceste. plingeri culminează în ver- 
surile acestea. 

Şi-am vrea şi noi, şi noi să ştim 
Că ne-or sta oasele 'ntr'un loc, 
Că nu-şi vor bate-ai voştri joc 

De noi, dacă murim. 

Sint dar două naţiuni bine deosebite: «ai 
voştri» şi «ai noştri», cari se urăsc şi dincolo de 
mormint: 

Voi ce-aveţi ingropat aici? 
Vot gri? Dar noi strămoși și taţi, — 
Noi mame și surori şi fraţi! 

In lături, venetici | 
Pămintul nostru "i scump și sfint, 
Că el ni-i leagăn şi mormiînt: | 
Cu singe cald lam apărat, 
Şi cite ape Pai udat 
Sint numai lacrimi ce-am vărsat— 

Noi vrem pămînt! 

Şi cit 'de cruzi sint acei «ai voştri»: 
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- Aţi pus cu toţii jurămint 
Să n'avem drepturi și cuvint: 
Bătăr şi chinuri cînd ţipăm 
Obezi şi lanţ cind be mișcăm 
Şi plumb cînd istoviţi strigăm 

Că vrem pămînt! 

Poezia sfirseşte cu o teribilă ameninţare: 

Să nu dea Dumnezeii cei sfint, 
Să vrem noi sînge, nu păminti 
Cind nu vom ma! putea răbda, 
Cind foamea ne va răscula, 
Hristoşi să fiți, nu veţi scăpa 

Nici în mormint! 

E energia selbatecă, suflul puternic care dă 

acestei. poeziii un adevărat câracter epic. Poezia 

această nu e socialistă, dar e una din cele mai 

revoluţionare poezii din toate literaturile. 
"După caracterul ei seamănă mult cu poezii 

de-ale altor -doi geniali poeţi ţerani: Robert 

Burns, genialul ţeran scoţian şi Taras Şevcenco, 
genialul ţeran ucranian. E 

Acela-şi talent mare epic, dar şi cu mai mare 

claritate se arată „în poeziile războinice ale lui 

Coşbuc. In «Cintec barbar» € de o putere şi 

energie extraordinară, rară în ori-ce literatură. 
Se simte bine aici năvălirea “barbarilor. Ca 

un potop năvalesc înse-şi versurile selbatece unul 

după altul; aretind că aici. e vorba nici mai . mult
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nici mai puţin de cit de pieirea unei lumi întregi, 
unei întregi şi vechi civilizaţii: 

Ce-i viu sfășia-vom în dinţi; 
Aprinde-vom templele tale; 
Vom naşte pustiul în cale; 
Vom face pe-ai voştri părinţi 
S'ascundă trufaşul lor chip - 
In togă, plăngind: de rușine, : 
I-om trece sub furci caudine, : 
l-om pune cu fruntea'n nisip, 
Şi fără de milă, câlăi, 
In faşe strivi-voim poporul, 
Şi mindri vom pune piciorul 
Pe gitu 'mpăraților tăi! 

Această putere epica de a zugrăvi cele mai 
feroce manifestări ale naturei omeneşti va face 
pe Coşbuc să zugrăvească războiul în toată fero- 
citatea lui sinistră, ca o măcelărire de oameni, 
iar nu ca o trintă poetică, cum e spre pildă răz- 
boiul Rominilor cu Turci, în Satira II-a a lui Emi- 
nescu, La Coşbuc, cînd barbarii cad asupra oştirei 
romane, ei 

se “sfişie muşcând i 
Cu dinţii, se sugrumă, şi'n sîngele curgind 
Şiroie mari înnoată zburaţi dintr” o izbire 

Şi ochi şi dinţi şi creeri —. 

Coşbuc vede războiul cu ochii soldatului. Se 
înţelege .că jalea ce lasă războiul, el o va zugrăvi



326 Poctul ţerănimei 

şi cu mai mare putere, pentru că aici are prilej 
“să-şi reverse duioşia şi blindeţa propriului săi su- 
flet. Şi cit de deosebit sînt zugrăvite urmările răz- 
boiului la Alexandri şi la Coşbuc. 

Cel dintăii, şi în război şi după războiu nu 
vede de cit gloria, sclipirea strălucită a armelor; 
e peste tot numai paradă — paradă de războiu, 

paradă de oştire, paradă de sentimente război- 
nice. | 

La Coşbuc e grozăvenie înfiorătoare în răz- 
boii, jale adîncă după el. În poezia «Costea», 
Costea vine din războii: 

Faţa arsă trupul supt 
- Straiul -colbuit. şi rupt 

iar „acasă găseşte trupul: cald al :mă-sei, moartă 
de lăcrimi şi -serăcie. In «Trei, doamne, şi toţi 
trei |». e redată durerea, şi jalea nebună a unui 
tată care şi-a pierdut feciorii în: războiii. Ca pu- 
tere de zugrăvire .a durerei poezia aceasta ar face 
podoaba ori-cărei literaturi. 

lată strofele cari zugrăvesc - durerea nebună 
a părintelui, cînd află că toţi trei feciori sînt omo- 
riţi în războiu: 

El n'a mai zis nici un cuvint; 
Cu fruntea'n piept, ca o statuie, 
Ca un Hristos bătut în cuie, 
Ținea privirile 'n pămint
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Părea că vede di'nainte-i 
Trei morţi întrun mormint. 

Cu pasul slab, cu ochii beți 
El a plecat gemind p'afară, 
Şi 'mpleticindu-se pe scară 
Chema pe nume pe băeți 
Şi se proptea de slab, sermanul, 

Cu mina de pereți. 

Acest tată care vede înnainte-i un  mormint 
deschis cu trei copii ai săi, care coboară scara 
proptindu-se de pereţi, să nu căză de durere îşi 
cheamă pe. nume feciorii morţi e una din cele 
mai puternice imagini ale durerei pe cari le cu- 
nosc în vre-o literatură. Numai un poet ţeran 
poate reda cu atita putere şi adevăr, durerea 
unui tată ţeran. 

O măsură a talentului sau epic ne dă de-a- 
semenea Coşbuc în “poeziile, cari au de obiect 
istoria ţerei româneşti. 

In două poezii ale lui Coşbuc «Voichiţa lui 
Stefan» şi «Ştefâniţă Vodă» e mai mult adevăr 
şi reinviere a adevăratei istorii a ţerei de cit în. 
toate dramele noastre patriotico-naţionale . luate 
la un loc.. 

Dramaturgii noştrii naţionali, din spirit pa- 
triotic rei înţeles, hărăzesc Domnilor vechi cali-. 
tăţi şi virtuţi moderne, fără să priceapă că virtu- 

„ile de acum ar. fi neajunsuri ridicule pentru vre- 
mea aceea. 

51248, — Studii critice. 92
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De această falşificare a istoriei la ferit pe 
Coşbuc nu numai talentul săi — un talent care 
vede peste tot adevărata şi reala faţă a lucruri- 
lor — dar şi condiţiile în cari s'a dezvoltat acest 
talent. Pe Eminescu talentul său atit: de mare nu 
la ferit de falsificări ale istoriei. 

In ţerănimea nâsăudeană trebuie să trăească 
încă tradiţia lui Ştefan cel mare, iar grănicerii 
năsăudeni, prin treapta culturală la care stau, prin 
viaţa lor, aă o parte comună cu răzeşii război- 
nici ai lui Ştefan: Vodă. 'Trăind şi crescînd în a- 
ceastă atmosferă, Coşbuc trebuea deci să simtă 
mai bine caracterul adevărat al domnilor vechi. 
Şi la el ei apar aşa cum au fost: oameni puter- 
nici, războinici mari — dar, tocmai şi de aceea, 
firi primitive, impulsive, nepotolite, supuse porni- 
rifor neinfrinate, fără nici o logică şi reflexiune, 
capâbili de cruzimi înfiorătoare. 

In « Voichiţa lui Ştefan» Ştefan-Vodă izgoneşte 
pe soţia sa Voichiţa, pe care o iubeşte, numai 
să-şi potolească ura împotriva neamului ei pe care 
nu la putut încă stinge de veci. Şi pe urmă, re- 
mas Singur, plinge. Ştefăniţă- Vodă trimite la 
moarte sigură şi crudă pe bătrinul spătar, pentru 
că a venit călare pe un cal prost. 

In aceste poezii sînt versuri de o putere e- 
pică şi o frumuseţă rară. 

Noapte e şi bate vintul
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Și prin noapte cu vr'o doi 
Tari să baţi cu el pămîntul 
Pleacă Ștefan la războiii 

Cit de: suggestiv şi cîtă putere lizică - evocă 
neașteptata calificare a celor ari * prin «să baţi 
cu ei pămîntul» | 

In «Ştefăniţă-Vodă» sînt strofe pe cari Te. -ar 
semna. ori-ce mare poet epic din vechile literaturi 
clasice, : 

Aşa sint, spre pildă, două strofe în cari e 
zugrăvit selbatecul şi superbul cal allui Vodă: 

Stringea de friii și tremura, 
Jar calul, ud de cale, 

Pamintu'n loc îl frăminta 
Și spuma alb'-o mărita 
Cu singe roș ce picura 

Din strinsele zăbale. . 

Vodă sileşte să încalece pe acest cal selba- 
tec pe batrinul şi neputinciosul spătar.— şi cul- 
mea cruzimei, zmuncește friul de la cal il lo- 
veşte puternic peste ochi: 

Cu ochii "achişi şi fulgerat 
De spaima loviturii 

: Se 'nnalță roibu "nviforat, 
S'azvirle 'n lături şi turbat 
Ia cimpu 'n goană, îndreptat. 

Spre ripele pădurii. 

Cit de superb e aici nobilul animal; cit foc,
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cită putere şi cum îi vedem toate mişcările vio- 
lente, par'că-ţi vine să te dai în lături să nu te 
strivească. 

Iubirea de cal e aşa de mare la Coşbuc în 
cît el a avut îndrăzneala să consacre un poem în- 
treg zugrăvirei acestei pasiuni, pe care de-aseme- 
nea o are de la popor. Pentru ţerânime calul nu 
e ca pentru orăşeni obiect util sai de.lux. Pen- 
tru ţeran calul şi boul sînt tovarăşi de muncă 
cu cari el imparte toate greutățile vieţei; pierde- 
rea unui cal, într'o seracă gospodărie ţerănească, e 
ruină, foame. După pămint, vita de muncă e acea 
la care ţeranul ţine şi trebuie să ţie mai mult, 
căci de-acolo atirnă toată viaţa lui. In special 
însă pentru grânicerii năsăudeni calul e şi un o- 
biect preţios de lux şi ei ţin încă minte că le-a 
fost o dată tovarăş de luptă. 

“Mulțumită acestei pasiuni a putut Coşbuc să- 
virşi această minune.că în mai mult de trei-zeci 
de strofe să ne ţie aţintită întreaga noastră aten- 
ţiune, să ne pătrundă de un interes nemăsurat şi 
une-ori să ne facă mai (ma să ne vâităm după 
nobilul animal, împreună cu arabul Ben-Ardun 
din poemul <El Zorab». Şi cum se vaită serma- 
nul Arab după calul pe care serăcia grozavă l'a 
făcut să-l vinză: 

Cuprinde gitul lui plingînd | 
Şi 'n aspra-i coamă îngropind 
Obrajii palizi; «Puii de leii» 
Suspină trist «Odorul mieii» 

Tu ştii că eii te vind!
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Nu vor grăi cu tine blind | 
Te-or injura cu toţi pe rind 
Și te vor bate-odorul miei, 
Şi te-or purta şi mult şi greii 

Lăsa-te-vor flămind | 

Şia vea dreptate, bietul Arab, să-şi plingă ast- 
fe! calul, că nu era doar cal obicinuit: 

O, calul mieă! Tu fala mea 
De-acum eă nu te voiii vedea 
Cum ţii tu nările 'n pămint 
Şi coada ta fuior în vint 

In zbor de rindunea! 

Cum mesteci spuma albă "n friă 
Cum joci al coamei galben rii 
Cum iei pămîntul în galop 
Şi cum te-aşterni ca un potop 

De trăsnete 'n pustiu | 

Ştia pustiul de noi dot 
Şi zarea se'ngrozea de noi — 

.  . . . . . 

Aici nobilul animal de rasă e prins în zbor 
e redat în toate mişcările lui cu o putere şi.pre- 
ciziune uimitoare ; aici poezia şi pictura şi-au dat 
mina să zugrăvească astă minune: un cal no- 

„bil de rasă în goană nebună.
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E tot calul lui Ştefăniţă Vodă — numai a- 

colo îl vedem în loc, cum frămintă pămîntul, ne- 

bun de neastimpăr, cum mestecă :spuma ameste- 

cată cu sînge, sau cum înspăimîntar se ridică 

puternic în două picioare şi se azvirle în lături; 

_— aici îl vedem în goană nebună, de care pu- 

stiuri şi zare ele înse-şi se ingrozesce ! 

“Toate calităţile poetice ale lui Coşbuc sint 

concentrate în acest poem. Că să-şi dea cetitorii 

şi mai bine seama de puterea concretă de-a zugrâvi 

a lui Coşbuc, să comparăm calul arab zugrăvit 

de el cu calul arab zugrăvit de Alexandri: 

Din Tunis la Maroc . 
Nu-s iute rindunele 

" Aşa de ușurele 
Ca murgul micii de foc. 

Calul arab al lui Alexandri cu «picioare 

de gazelă şi ochi frumoşi de stele» e o adevărati 

jucărie frumuşică- de copil pe lingă viul, puter- 

nicul şi nobilul animal al lui” Coşbuc, care varsă 

foc prin nările sale. Arabul lui Alexandri, ca să-şi 

exprime întreaga pasiune pentru calul său zice că 

nu Par schimba pe favorita sultanului; lui -Ben- 

Ardun îi mor copii de foame, nevestei i-a secat 

laptele de serăcie, dar el refuză bogăţia ce-i dă 

paşa pe cal, căci: e a 

„Copiii miei cum să-i imbun ? 

Nevestei mele cum să-i spun 

Cind va întreba de El-Zorab?
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Şi bietul Ben-Ardun ca să nu lase calul în 
miini “streine, îl ucide, condamnind pe ai săi la- 
serăcie, pe sine la caznele la cari va fi supus de 
paşă.. În pasiunea pentru 'cal a Arabului la Ale- 
xandri şi :la Coşbuc se  oglindeşte pasiunea 
pentru acela-şi animal la două clase deosebite: 
boerimea şi ţerănimea. Pentru cea di'ntăiu calul 
e un obiect de lux, preţios, care în cazul cel 
mal rar preţueşte mai mult ca '6 amantă fru-: 
moasă, pentru a doua calul e, în parte, însuşi 
izvorul de trait, 

În : literaturile streine cunosc 'o creaţiune un- 
de pasiunea de cal. e zugrăvită cu aceea-şi putere 
ca la Coşbuc: e minunată nuvelă a lui Turghe- 
nief, - Ceztophanov. 

ză 

Am trecut în analiză cele mai principale din 
creaţiunile lui Coşbuc şi am văzut că explicarea 
fonduiui lor se găseşte în două cuvinte cari slu- 
jesc de titlu acestui articol: foc/u/ ferănimei. 

Coşbuc a trăit la ţară: mic copil, el se juca 
şi se trintea în zăpadă cu copiii pe străzile. sa- 
tului, de aceea peisajul lui sătesc de iarnă.e așa 
de adevărat. Flăcâu, el se juca cu fetele; dra- 
gostea ţerănească o cunoaşte nu din auzite,. de 
aceea şi e atit de duioasă, frumoasă şi naturală în 

„poeziile lui. “Toată viaţa . ţerăriească, de la bucu- 
riile şi veselia nunţei pînă la durerea morţei, toate 

..
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necazurile ţerăneşti le cunoaşte Coşbuc nu din 

cărţi, ci trăite de el, le cunoaşte. prin legătura 

de singe, de acea întreaga această viaţă e zugră- 

vită cu atita adevăr şi atita sinceră simpatie. 
Şi iară-şi natura minunată a cîmpului şi mun- 

ţilor Coşbuc o cunoaşte nu din peisajele pictori- 

lor; el n'a venit în sat să respire aer curat, el 

-nu s'a îmbrăcat ciobăneşte pentru bal mascat, el 

a fost cioban cu adevărat, a trăit în cea mai 

strînsă intimitate cu natura şi de aceea în crea- 

țiunea lui ea palpită de viaţă, e redată cu atita 

maestrie, atita iubire, de aceea şi calul zugrăvit 

de Coşbuc e un animal atit de puternic, atit de 
frumos .şi nobil. 

Şi acest fapt că Coşbuc e. poet ţeran expli- 

că şi caracterele mai intime ale creaţiunei lui. 

Aceasta se învederează mai ales prin comparaţie 

între creaţiunea lui Coşbuc şi creaţiunea poeţilor 

noştri de a-zi, Emineştiani. 

Noi am văzut deja această deosebire. Carac- 

terul liricei emineştiane e neliniște, nehotărire, tri- 

steţă, melancholie, descurajare şi aceea ce am 

numit subiectivism artistic, solitarism, reflexivism 

şi vapul în artă, simbolizarea, toate sint caractere 

comune liricei moderne în toate ţerile civilizate. 

Dimpotrivă, _caracterele__creaţiunei lui Coşbuc, 

după cum am văzut, sint: linişte, siguranţă, ener- 

gie, hotărire, obiectivism artistic, preciziune, aşa 

dar caractere nu numai deosebite, ci absolut con- 

trarii emineştianilor. Aceste deosebiri de caractere
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în creaţiunile poetice se explică prin deosebirea 
mediilor sociale.în cari s'a -produs aceste crea- 
ţiuni: mediul orăşănesc cu civilizaţia lui modernă 
de o parte şi mediul ţerănesc cu satul lui neci- 
vilizat de âltă parte. 

Mai întăii în sat lipsesc condiţiile producă- 
toare de caractere contrarii celor. din creaţia lui 
Coşbuc: lipseşte zgomotul şi vălmăşagul vieţei 
oraşăneşti, lipsesc teatrele, cafenelele, :luxul ener- 
vant şi corupător, surmenajul intelectual, destră- 
bălarea sexuală, lupta crudă pentru existenţă şi 
parvenire, ş. a. m. d. În sat viațae liniştită, mo- 
notonă;, se petrece fâră contraste mari şi (mari 

enervări; un asemenea traiii mai curind timpeşte 
nervii de cit îi excită. De sigur ar fi foarte inte- 
resantă o psichologie comparativă între omul de 
la oraş şi cel de la sat — aici n'o putem face, 
ne-ar duce prea departe. “Trebuind deci să ne 
mărginim, vom lua un singur fapt însemnat din 
viaţa civilizată orăşănească' şi necivilizată sătea- 
scă, care neva lumina, cred în destul, asupra ace- 
lor deosebiri ce ne interesează acum. 

Am arătat întrun alt articolî) cum socie- 
tatea modernă civilizată, capitalistă, prin imensa 
împărțire a muncei preface pe omul modern civi- 

1) Vezi articolul «Artiştii peoletari întelectualt>. Pentru price- 
„perea celor desvoltate aict e absolut necesară consultarea acelul articol, 
hind-că nu votă să mat repet şi si relipiresc ceea ce am arâtat destul 
de clar acolo.
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lizat într'un ruaj mic al enormei maşinării sociale. 
Intreaga viaţă a acestui individ ruaj depinde de 
întreaga maşinărie socială ; el, individul, e un mic 
şurup în această maşinărie, depinde deci de ea, 
dar el n'o poate dirija. Ast-fel individul e stăpi- 
nit de condiţiile economico-sociale de traiti şi nu 
el le stăpineşte. Această stăpinire, această atir- 
nare de forțele oarbe economice, această: nesigu- 

ranţă materială, nesiguranța zilei de mini împre- 
ună cu alte multe condiţii sociale pe cari le-am 
pomenit în altă parte produc, cum am văzut, o 
anume stare sufletească, anume caractere pe cari 
le-am 'aretat şi cari se reflecteaza în artă.. 

Viaţa ţeranului năsăudean, muntean, e deo- 
sebită mult în această privință. Colosala împăr- 
țire modernă a muncei încă n'a transformat cu 
totul gospodăria lui. El e agricultor sai păstor, 
femeile torc şi ţes şi în felul acesta el singur 
cu familia sa produce cele necesare vieţei. Ex- 
primîndu mă în termeni economici, ţeranul năsă- 
udean, mai ales acum vre-o 15—20 ani, ducea o 
gospodărie naturală nu; bănească el producea va- 
lori: de intrebuinţare nu de schimb. 

Acest fel de gospodărie face însă pe om.— 
în cazul nostru, pe ţeranul năsăudean —stăpîn asu- 
pra producţiunei. În ast-fel de condiţii economice 
starea materială a ţeranului mai avut, în margi- 
nile vieţei lui modeste, depinde mult 'de hărnicia, 
de energia lui. Această stăpinire asupra condiţii- 
lor economice de traii trebuie negreşit să desvolte
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in caracter hotărire,' putere, siguranță, linişte. 

Dacă ne vom 'îhchipui întregul mod de viaţa ţe- 
rănească”), care depinde de starea ei economică: 

liniştea vieţei de la sat, formele vieţei. neschim- 

bătoare, filosofia tradiţională hotărită de veacuri, 
dacă vom mai adăuga şi. viaţa sexuală normală, 
munca sănâtoasă, sub cerul liber, care cere des- 

făşurare de putere fizică, energie, constanţă; dacă 
vom ua în samă toate aceste condițiuni ale vie- 
ţei ţerâneşti, vom pricepe uşor cum acest mediu 
trebuie să aibă de tendinţă producerea în .carac- 
ter a liniştei, siguranţei, puterei, hotărirei, într” 
un cuvînt, a unei întregi serii de manifestaţiuni 
nu numai deosebite, dar chiar contrarii celor - ce 
tinde să producă viaţa oraşului civilizat. Aceste 
manifestaţiuni se vor găsi în, creațiunile pocţilor 
respectivi şi aceasta din două pricini... 

Mai întăiu prin infuenţa directă a mediului 
asupra poetului şi al doilea fiind-că poetul în cre- 
aţia lui reproduce chiar acest mediu. Aşa dar. e 
foarte clar de ce şi cum găsim în -creaţia lui 
Coşbuc aste caractere atit de deosebite şi. con- 
trarii celor ale poeţilor noştri contemporani. 

Şi împingind analiza mai departe, plecind de 
la acelea-şi fapte primare explicative, explicăm şi 
caracterele cele mai intime ale creaţiunei, lui 

Coşbuc. 

  

1) Incă odată: vorbim de ţerănimea mai avută, de ţerănimea 
năsăudeană, “ , -
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Am aretat în alte articole cum viaţa moder- 
nă, cum civilizaţia capitalistă are tendinţa si pro- 
ducă starea sufletească pe care am numit'o 
solitavisi Şi vellexivism, adecă tendinţa de a se 
depărta de oameni, de'â trâi numai în societatea 
propriului săi 24 şi tendința de aprofundare, şi 
analiză psichică a acestui e, analiza psichică de 
sine însu-şi. 

Mediul ţerănesc atit de deosebit şi chiar con- 
trar celui civilizat, orăşenesc, prin caracterele sufle- 
teşti pe cari le provoacă produce, fireşte, şi aici 
efecte contrarii. şi în loc de a provoca astă 
Subiectiitsare  psichică produce o obiectivizare 
Psichică. 

Țerânimea nare nici vreme, nici. putinţă de 
introspscțiune psihică, întreaga ei viaţă şi activi- 
tate se indreaptă spre lupta cu natura înconjură- 
toare — obiectivă, — sat cu condiţiile bine de- 
terminate, ofiecl:ve, sociale, cari se prezintă sub 
forma de agenţi administrativi ş. a. m. d. Întreaga 
viaţă ţerănească se obiectivizează, dac sară pu- 
tea zice ast-fel. Se'nţelege că ast: fel de condițiuni 
de traii vor tinde să provoace o stare sufletească, 
pe care am putea s'o numim obiectivism sufletesc. !) 

1) Ținem si atragem atenţia cetitorilor noștri asupra faptului ci 
noi întrebuintăm "termeait subiectia, subiectivizare psichică, personal şi. 
ohiectiz, ebieclivizarea psichică, impersonal nu în sensul absolut ptatoui:, 

ci relativ, după gradul lor de subiectivitate, căct, se'n'elez:, orl-ce starea 
'suilstească e subiectivă,
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Acestor două stări sufleteşti deosebite corespund 
două genuri literare deosebite; celei di'ntai: poe- 
zia lirică, celei de a doua: poezia descriptivă, na- 
rativă, epică. 

In “poezia lui Coşbuc dominează, cum am 
văzut, elementul narativ, epic şi chiar lirica lui 
are un element narativ sai epic, Obiectroisnraul 
artistic al lui Coşbuc se manifestează de-asemenea. 
prin următoarele două importânte carâctere ar- 
tistice. 

Primul: Coşbuc nu vorbeşte -de loc de pro- 
pria lui persoană. Pină şi iubirea erotică, un sim- 
ţimint atit de eminamente subiectiv, personal, 
Coşbuc o zugrăveşte nu ca iubirea lui, ci ca a 
altora. Despre acest obiectivism, impersonalism, 

„am vorbit deja întrun alt articol. Aici voim să 
atragem atenţia asupra altei manifestări a acestui 
obiectivism, mult mai importantă din punctul de 
vedere artistic şi. anume: Coşbuc zugrăveşte nu 
numai natura înconjurătoare prin formele ei obiec- 
tive, exterioare, dar pînă şi cele mai profunde 
sentimente omeneşti „le zugrăveşte mai ales prin 
partea lor obiectivă, exterioară. | | 

Avem în acest articol destule exemple .do- 
“ veditoare, Să-şi aducă numai: aminte cetitorii miei 
cum e zugrăvită spaima şi desperarea bătrinului 
rege, cind vede pe fiiul mort: pumnii strînşi,. iz- 
Litura cu vuet în lături şi amuţirea — sai plin- 
garea mamei Îui «Fulger» exprimată în mare 
parte prin imagini vizuale: Urmarea acestui ofizc-
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livism e deci predominarea în creafiunea Îui Coş- 

buc a imaginilor concrele, veale, îmagtni auditive 

şi anai ales vizuale, Ce bogăţie de imagini fru- 

moase concrete are Coşbuc, am văzut în  de-a- 

juns în acest articol. La ce măestrie ajunge în 

această privinţă Coşbuc, ne arată zugrăvirea ima- 

ginilor complexe vizuale în mişcare, cele mai 

grele de redat di'ntre toate. 
Este încă şi altă deosebire: artistică impor- 

tantă între poetul ţeran Coşbuc şi poeţii orâşeni, 

E mineştiani, — deosebire : în stările lor sufleteşti, 

cari, la rindul lor, sînt rezultatele a două medii 

sociale deosebite. 
Am aretat cum mediul social civilizat, mo- 

dern, face să se aprofundeze sufletul și gindirea 

cum măreşte enorm orizontul intelectual şi senti- 

mental ; iar desechilibrarea: sufletească, neliniştea, 

nesiguranța ce creează aceea-și viață în sufletul 

omului modern, face ca exprimarea cugetărilor şi 

s: ntimentelor friz arlă să fie vagă, nehotărită, 

nesigură. De aci urmează o disproporţie, o dis- 

armonie. între imaginea reală, sensul ei natural 

şi ceea ce ea trebuie să însemneze în creaţiunea 

artistului, ast fel că imaginea se preface întrun 

simbol. Aşa, spre pildă Luceafărul, în poema cu 

acela-şi nume a lui Eminescu, nu insemnează o 

stea frumoasă, ci trebuie să exprime trezirea amo- 

rului încă platonice la o fecioară. 

„Şi: nu- numai imagini ce sînt create de a în- 

ceput cu intenţie de simbolizare, dar chiar -ima-
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ginile cele mai reale, cărora poetul modern nu 
le dă nici un sens simbolic, trebuie, sint menite, 

-în poezia modernă să însemneze mult mai mult 
de cit e în natura lor. Ast-fel capul fetei plecat 
pe pieptul iubitului trebuie să exprime iubirea, dar 
această imagină plastică, prin ea însă-şi e departe 
de a exprima acea iubirea fierbinte, extaziată, 
neliniştită, pe care o zugrăveşte Eminescu — aşa 
în cit cea mai reală imagină din lume devine la 
poetul modern -îz/rz cîl-va un simbol. Această 
nepotrivire între imagine şi ceea ce trebuie să în- 
semneze, această simbolizare nu există în crea- 
ţiunea poetului ţeran Coşbuc ; la el între imagine 
şi ceea ce ea trebuie să exprime e tot-d'auna o 
deplină armonie. Aceasta fiind de mare impor- 
tanţă pentru priceperea creaţiunei lui Coşbuc ca 
şi a poeţilor emineştiani, şi a întregei noastre poe- 
zii ne vom opri aici ce-va mai mult şi vom face 
o comparaţie între trei minunate imagini vizuale 
în mişcare: una a lui Coşbuc, alta a lui Emi- 
nescu şi alta a lui O. Carp. 

Prima imagină e a Crăiesei zinelor, lunecînd 
prin văzduh: 

_P'un nor de aur lunecînd 
A zinelor crăiasă 
Venea cu părul riurind, 
Ri galben de mătasă. 

Imaginea lui Eminescu e din «Luceafărul». 
„Luceafărul porneşte spre creatorul lumei ca să
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fie deslegat de nemurire. El trece prin imensitatea 

spaţiului, între lumile siderale ca zu fulger te ânt- 

Zrerup. 

Un cer de stele de 'desupt 
De-asupra-i cer de stele 
Părea un fulger neîntrerupt 

Rătăcitor prin ele. 

A treia imagină e a lui O. Carp, din ad- 

mirabila lui poezie «Rindunelul». Un rîndunel s'a 

rătăcit, s'a reslăţit din stolul lui de rîndunele. El 

zboară, caută şi zăreşte sus, departe, departe un 

nouraş 'ce-i pare un stol de rindunele, Plutuvîna 

ca o batistă: . 

o...  Vede-un stol de rindunele 
Fiuturind ca o.batistă 
Și cum crește după ele 
Calea grea şi-atit de tristă. 

Imagina lui Eminescu e măreaţă, e sublimă. 

Ea ne dă sensaţia imensităţei spaţiului, aproape 

noţiunea nemărgenirei. Imaginea lui O. Carp e 

mai duioasă, mai mişcătoare, mai tristă. Ea ne 

dă simţimintul dureros al despărţirei de ceea ce 

iubim, deşertăciunea alergărei după un scop pe 

care nu-l putem atinge, disproporţia dureroasă 

între ce voim şi ce putem — o disproporţie tot
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aşa de mare ca între inimioară palpitindă a rina- 
dunelului şi imensitatea spaţiului ce despică, tot 
aşa de mare ca între rîndunelul «golaş» li «va- 
lul mărei uriaşe» care'l înghite. 

„ Îmagina lui Coșbuc iînse e mai vie, mai co- 
loratâ, mai plastică. Această crăiasă a zinelor, 
aşa cum apare ea la Coşbuc, cu formele rotunde, 
cu trupul viă şi cald, cu pieptul gol, lunecind pe 
un nor de aur prin văzduh, insemnind calea prin 
părul rîurind ca galbenă mătase e o viziune mi- 
nunată care se cere pe pinză să fie zugrăvită de 

un mare artist. 

Cum vedem imaginile lui Carp şi Eminescu. 
de şi frumoase prin ele înse-şi, capătă însă între- 
gul lor preţ estetic prin gindurile şi sentimentele 
lăturalnice pe cari trebuie să le evoace, prin ori- 
zonturile largi ce deschid; — pe cind imagina lui 
Coşbuc nu conţine nimic în afară de sine, e fru- 
moasă prin sine însă-şi, ca o. imagină . minunată 
a frumuseţei femeeşti. Imaginile 'lui O. Carp şi 
Eminescu sînt spiritualizate, imagina lui Coşbuc e 
materială. Între: imaginile lui “0. Carp şi Emi- 
nescu, ca atari, şi între ceea ce sînt menite să 
arate nu e o identitate; imagina lui Coşbuc e 
identică cu ceea ce trebuie să arate. Imaginile lui 
O. Carp şi Eminescu sînt de o sublimitate 7o- 
manbică, a lui Coşbuc de o frumuseţă plastică, 
adevărat clasică. Aici, în două cuvinte avem deo- 

sebirea intre Coşbuc şi Eminescu şi lmineştiani : 

31218, — Studii critic. Ă | 23
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Coşbuc e un poet clasic — Emineştianii sint ro- 
mantici î). a e 

In adevăr ce alta sint -oare toate aceste ca- 

ractere pe cari le-am găsit pănâ acum în creaţia 

lui: Coşbuc: sănătate, hotărire, seninătate, linişte 

şi echilibru sufletesc, firescul, obiectivismul: arti- 

stic, zugrăvirea prin imagini concrete, materiale, 

plastice,. identice cu ceea ce trebuie să însemne — 

ce alta sînt de cit caracterele cele mai tipice ale 

clasicismului ? SE | 

Şi pe de-altă parte toate aceste caractere 
de nelinişte, desechilibru sufletesc, nesiguranţă, 

vag, spiritualizare a imaginilor, simbolizare, etc. 

— ce alta sint de cit semnele tipice ale roman- 

tismului? . | | 
Coşbuc remine poet clasic pănă şi în per- 

sonificările naturei. S'ar părea că aici avem un 

procedeu de simbolizare, deci un procedei ro- 

mantic. Adevărul însă e altul. La Eminescu <Lu- 

ceafărul» . simbolizează iubirea platonică, la Dante 

pantera, leul şi lupoaica sînt desfrinarea, ambi- 

ţia şi lăcomia, adecă sînt imagini materiale spi- 
ritualizate şi fie-care trebuie să însemneze altă- 

ce-va de cît e în adevăr; la Coşbuc însă două 

imagini. materiale concrete se personifică una pe 

1) Am zis de multe. ort ci ciasificările estetice sînt puţin sigure 

și deci, bine înţeles, că nici aici nu sint immuabile. Romantism şi Cla- 

sicism sînt pricepute aict în sensul heghelian, Pentru o pricepere mai 

clară rog a consulta articolul miei Romantism şi Clasicism din Vol. n 

de «Studil critice».
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alta — fata frumoasă şi riul — şi fie-care nu în- 
semnează altă ce-va de cit ceea ce e în adevâr, 
adecă o fată frumoasă şi un riă frumos de munte 
— şi fie-care e zugrăvită prin imaginile adevă- 
rate şi plastice ale naturei sale exterioare. 

Avem în acest articol destule şi prea de- 
stule dovezi directe despre clasicismul lui Coşbuc ; 
să aducem aici încă o interesantă. dovada indi- 
rectă, pe care o găsim în poezia lui «Corbul». 

Tema şi concepția poeziei e admirabilă, e 
minunată. Hristos pe Golgota crucificat, se tru- 
deşte să moară — la picioarele lui Maria, zzafer 
dolorosa, îşi frînge miinile de durere, iar de-asu- 
pra se roteşte croncânind un corb, simțind deja 
prada apropiată. Concepţia, tema, e minunată, 
dar e o temă eminamente romantică şi e uşor 
de văzut de ce. 

Hristos pentru un om credincios e D-zeu el 
însu-şi, dar chiar pentru omul cel mai necredin- 
cios Hristos nu e, nu poate fi:un om ca ori-care 
altul. Hristos a umplut cu numele săi istoria ome- 
nirei de atitea secole, atitea sute de milioane şi 
miliarde de oameni ai ridicat miinile şi ruga spre 
el, atitea mări de lacrimi s'aă plins în numele. 
lui şi atitea mări de lacrimi ai fost uscate: în 
numele lui, atitea crime îngrozitoare dar şi ati- 
tea devotamente nemăsurate şi atita iubire, ati- 
tea mari suferinţi, dar şi atita mîngăere nemăr- 
ginită s'a revărsat asupra lumei în numele lui, 
în cit omul cel mai. necredincios nu poate să cu-
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gete şi simtă pe Crist de cit .ca pe un simbol— 

mai mult: simbolul simbolurilor. 

E evident deci că pe Crist nu-l poate trata, 

de cit arta romantică, această artă trebuie să 

deschidă gîndirei şi simţirei acele orizonturi ne- 

mărginite pe cari le suggerează însu-şi numele lui. 

Un talentat poet romantic ar fi făcut din 

concepţia lui Coşbuc o creațiune sublimă, dar. în 

această creaţiune şi Crist pe cruce şi pater dolo- 

rosa şi corbul ar apare ca simboluri. Coşbuc insă 

nu e poet romantic, ci clasic şi de aceea în bună 

parte poezia nu e reuşită. Inceputul poeziei: 

Crist pe cruce, jos Maria plingînd şi de-asupra 

capului crucificatului corbul. croncănind e minunat 

zugrăvit, căci aici trebuea redată. o imagină pla- 

stică şi noi ştim cît e Coşbuc de meşter în re- 

darea imaginilor — dar cînd ai trebuit însufleţite, 

cind a trebuit să dea viaţă imaginilor, Coşbuc 

S'a aretat neputincios şi a prefăcut pe Crist şi. 

Maria în doi oameni, într'un crucificat şi o mamă 

plingind oare-cari. | 

Maria voeşte să gonească pe corb, iar Crist 

- privind: 

Spre mă-sa şi cu glasul frint 
A zis: «Ştia el de ce vine!: 
«O lasă-l, mamă, lingă. mine — 
«Ca de 'nsetat și-aprins ce sint 
«Cum face el-din aripi vint 

«Imi face, mamă, bine!»
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Ce mic e Crist aici! In loc de rugă spre 
cer pentru calăii săi, Crist se plinge că e aprins 
de sete. Şi mai ales aceste cuvinte: emă-sa», re- 
petarea cuvîntului «mamă», atit de duioase în 
gura fetelor din Năsâud, atit de nepotrivite aici ! 
Ele stabilesc imediat un raport de rudenie obici- 
nuită între un fiiă oare-care şi mă-sa, îl prefac pe 
Crist în om şi sună astfel tot aşa de fals ca şi 
cum ar vorbi Crist de văru-săi sati cumnatu-său. 
Intr'un cuvînt în poezia lui Coşbuc vedem un 
om crucificat, noi :nu vedem şi nu simţim pe 
Crist, E 

Defectul poeziei e evident: e o temă emina- 
mente romantică tratată în sensul clasic, pentru 
că Coşbuc e poet clasic. 

Ast-fel lesne se esplică şi iubirea lui pentru 
poeţii clasici, munca mare ce depune pentru a-i 
traduce în româneşte: e o înrudire sufletescă. 

z Lică 

3 

Tot ce am aretat până acum mă dispen- 
seazi să vorbesc mult asupra formei lui Coşbuc; 
cite-va cuvinte însă sînt incă necesare. - 

Coşbuc scrie adevărată şi curată limbă ro- 
mănească; in privinţa aceasta e poate cel mai 
romin din poeţii noştri. Dar tot această limbă îi 

„creează o dificultate deosebită, pentru că limba 
poporului e mai seracă de cit a claselor culte. 
Aceste din urmă creindu-şi un şir întreg de tre-
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buinţi nouă, apropiindu-şi ideile nouă, au creat 

şi cuvinte pentru exprimarea lor, de aceea evi- 

dent că limba. claselor culte va fi mai bogată şi 

va deveni un instrument de expresiune poetică 

mai rafinat, a 

Coşbuc nu întrebuinţează acest: instrument, 

el cîntă din instrumentul mai serac, dar de multe 

ori mai frumos al poporului de la ţară şi lipsa 

de bogăţie a acestuia. o compensează pri'ntr'o 

măeastră mînuire. 
„Pentru împuternicirea. expresiunei unui sen- 

timeat lipsindu-i adjective alese, puternice — pen- 

tru că lipsesc: în limba poporului — Coşbuc în- 

trebuinţează repeţirea aceluia şi cuvint sati. propo- 

ziţie şi ajunge astfel la. efecte admirabile. Iată, 

spre pildă, două versuri din «Fata morarului» în 

Cari de trei ori să repete cuvintul «dormi» şi de 

două ori «mamă». E 

«Dormi mamă, dormi, draga mea mamă, 
«Să nu întrebi de ce nu dorm eii». 

„Ori iată patru versuri din «Cîntecul fusului» 

unde repeţirea mereu a cuvintului «pling» ne 

suggerează şi nouă plinsul: 

Tot pling ca o nebună 
Şi perna 'n braţ o string 
Şi pling, că nu mă vede 
Măicuță-mea că pling.
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O altă particularitate a limbei poetice a lui 
Coşbuc e întrebuințarea şi repetarea deasă a 
conjuncţiei «şi». “Toţi poeţii noștri luați la un loc 
n'aii întrebuințat de atitea ori pe acest «şi» cit 
Coșbuc. El îl întrebuinţează. ca în biblie şi cu ace- 
la-şi folos stilistic. Ma 

Un mare efect produce Coşbuc prin repe- 
tarea aceluia-și cuvint sai aceleea-şi propoziţii la 
începutul citor-va versuri succesive. Ast-fel sint 
versurile din «Dragoste învrăjbită» : 

Şi-i venea să ţipe ca di'ntr'o pădure 
Şi-i venea să urle ca din foc, să 'njure 
Şi-i venea să plece, noapte cum era.. 

Aici sentimentele din versurile următoare 
sint foarte mult imputernicite prin cele din ver- 
surile premergătoare, mulţumită repetărei lui «şi»: 
şi mai ales repetărei întregei propoziţii: eşi-i 
venea». Cite-odată, nemulţumit cu -repeţirea cu- 
vintului şi cu repeţirea lui la inceputul fie-cărui 
vers, Coşbuc desface versul: în două părți sime- 
trice şi repetă cuvintul în fie-care. parte de vers 
şi prin acest procedeă care ar părea la prima 
vedere imposibil şi absurd, ajunge la efecte mi- 

„nunate, dind exprimărei. sentimentelor o energie 
extraordinară. Ast-fel în versurile cari trebuie să 
zugrăvească durerea mamei lui Fulger: 

N'ai glas de vifor să jeleşti 
„N'ai mini de fier ca fier să fringi 
N'ai mări de lacrimi, mări să plingi.
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Une-ori Coşbuc întrebuinţează toate aceste 

procedeuri în acelea-şi versuri; ast-fel sint urmă- 

toarele: 

De mori tirziu 'ori mori curind 

De mori sătul ori mori flămind 

Aici repetarea aceleea-şi propoziţii la începu- 

tul versului, şi apoi în fie-care jumătate de vers, 

repetarea de patru ori în două versuri consecu- 

tive a verbului 7zo7i şi accentul căzind pe acest 

mori, daă' aşa tărie versurilor că para fi turnate 

în bronz. | 

Dar puterea adevărat uimitoare in mănuirea 

limbei romăneşti o arată Coşbuc în construcţia 

strofei. Strofa lui e variată, capricioasă — cite- 

odată un adevărat mozaic, Nici un poet romin 

nu poate să se compare în această privinţi cu 

Coşbuc. Simţind seracia limbei, el o mlădiază, o 

torturează aproape în strofă, compensind prin a- 

ceastă  mlădiere, lipsa de bogăţie. Strofa obici- 

nuită de patru versuri e aproape necunoscută 

lui Coşbuc. Strofele lui sint de 6, 8, 10, 11 sai 

chiar 16 versuri (în <Minioasă»). Rime bogate, 

dar modul cum rimează versurile între ele e şi 

mai bogat şi variat, Aceea-şi măestrie arată Coş- 

buc în ritm, care e un element atit de impor- 

tant, de oare-ce exprimă deja în parte tremura- 

rea ritmică a sentimentului. Cu instinct. de ade- 

vărat poet el simte tot-dea-una ritmul căâre-i tre-
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bue pentru exprimarea unei anumite stări su- - 

fleteşti. Ca pilda să luăm strofa din poema «Re- 

crutul> : 

Ei o las în sama ta, 
Am să plec! Și parcă-mi moare, 
Inima se rupe 'n mine! 
Nu de voi, tu ştii de cinel 

Şi mă doare 
De.aș ţipa i a 

Cum vedeţi, strofa e de 6 versuri. Întăiul 

rimează. cu al şaselea, al doilea! cu al cincilea, 

al treilea cu al patrulea. Versurile încep lungi, 

de 7, 8 şi g silabe, versul al cincilea are patru 

şi cel din urmă trei. | - 

Şi ce admirabil se potriveşte acest ritm şi 

această strolă pentru exprimarea stărei sufleteşti 

a recrutului! El începe să povestească, şi ca ori- 

ce început e mai liniştit, de aceea şi versurile 

sînt mai lungi; dar la sfirşit el spune tot gindul, 

“chinul lui şi versul cade la patru şi la trei si- 

labe şi sfirşeşte cu un țipăt de durere. Poetul, 

scurtind versurile din urmă, voeşte să dea par'că 

sermanului om chinuit putinţa să-şi. mai revie în 

sine, să mai prindă resufiare, ca să-şi poată urma 

povestirea. Şi această strofă, care pare atit. de 

complicată, se: citeşte uşor, ca proza. 

Tot aşa de caracteristică e strofa din «Noi 

„vrem pămint». Strofa e mare de zece versuri; fie 

care vers de 8 şi g silabe. E mare strofa, că doar 

în ea trebuie să fie exprimate sentimente. adinci,
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clocotind de ură, de nădejde, de sete nepotolită 
a unui neam întreg; 'dar la urmă cind poporul 
îşi spune tot focul, versul cade la patru silabe, un 
strigăt repetat la finele fie-cărei strofe, un strigăt 
de durere, ameninţare, afirmare a unei cereri hotă- 
rite : «Noi vrem pămînt». 

Se pare une-ori că Coşbuc vrea să dea ade- 
vărate reprezentații de four de force în construcţia 
strofelor. 

” Poetul nostru pare a zice: Voiţi? o să vă 
construesc urmatoarea strofă de nouă versuri: In- 

tăiul, al patrulea şi al şaptelea de 8 silabe, al 
treilea, al şeselea şi al noulea de g silabe; al 
doilea, al cincilea şi al optulea: de 3 silabe. In 
privinţa rimelor apoi întăiul, al treilea şi al pa- 
trulea vor rima între ele ; cele trei versuri de cite 
3 silabe vor rima şi între ele şi cu versul al şa- 
selea de g silabe — în sfirşit al şaptelea şi al nou- 
lea vor rima între ele. Mai mult încă: al doilea 
şi al cincilea vers de 3 silabe vor forma acela-şi 
cuvînt sau propoziţie, iar în versul al şeptelea de 
S silabe se va repeta acela-şi cuvînt sai propoziţie 
de trei ori. Şi Coşbuc se ţine de cuvint şi scrie 
în felul acesta o poezie de opt strofe: «La părăi» : 

Venea pe deal, voios cintind 
Flăcăul ; 

Pe-un umăr coasa legănind 
Venea fâră de nici un gind 

Flăcăul.
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Dar eată 'n drum îl află reul, 
In drum, în drum, dar ce-i în drum? 

Părăul — 
Aşa de lat şi chiar acum. 

Şi părăul e adevărată pacoste, pentru că-l 
desparte de o fată pe care a zărito el dincolo. 

In: chemările ademenitoare ale flăcăului şi 
in respunsurile fetei pănă ce atemenită, trece pă- 
răul, consistă toată poezia. 

«Dar ești departe, dragă, hai» 
«Ba bine, 

Atunci remii pe .unde stai !» 
- «Ce rea mat ești! Ce suflet af» . 

Ba binel 
Ca să n'o creadă rea, ea vine | 
«Te temi, te temi! Par'că te temi 

De mine—» 
«Ba nu! Dar pentru ce mă chemr: 

Toată poezia e tot aşa de naturală şi -nici 
o sforţare nu se observă în construcţia strofei; 
ea se citeşte ca proza, de cit aici la naturalul 
prozei se mai adaugă împuternicirea sentimentu- 
lui prin ritm și muzica rimei. :, 

Ar mai fi poate de spus aici cite-va cuvinte 
asupra unor neajunsuri ale formei lui Coşbuc. Sint 
la el cite-va rime slabe, cite-vă greşeli de ritm— 
dar aceste greșeli le las in sama acelora cari 
cred că a găsi aceste neajunsuri însemnează a 
face critică. Coşbuc are de-asemenea cite-va mici
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poezii slabe, fără nici o  insemnătate—mai ales 
cele imitate. Nu e un poet la care să nu se gă- 
sească încercări. Poeziile slabe nu le-am relevat, 
pentru că ele nu daă de loc măsura talentului, 
nici explicarea personalităței și creaţiunei lui Coş- 
buc — şi noi-aici tocmai aceasta am căutat să 
facem, nu să judecăm creaţia lui . Cosbuc, după 
înțelesul juridic al acestui cuvint. Ma 

] sa făcut o imputare. mai serioasă care 
priveşte în parte întreaga lui creaţiune şi anume 
că la el predomină stilul narativ, povestitor, că 
sînt prea multe lungimi în exprimarea unui senti- 
ment, ast-fel că acţiunea lincezeşte, pierde din putere. 

Dacă. cetitorii însă mi-au cetit cu atenție 
articolele precedente şi cel prezent, atunci vor 
pricepe uşor că astă împutare, chiar întru cit 
e adevărată, nu zice nimic în potriva creaţiei lui 
Coşbuc. Predominarea elementului narativ, epic 
şi descriptiv asupra celui liric e însu-şi caracterul 
intira al creaţiunei lui. Pe de-ală parte, . relativ 
prea multe lungimi sînt iară-şi în caracterul acestei 
creaţiuni. Se înţelege că Coşbuc n'are stilul con- 
centrat al lui Eminescu, O. Carp: sau Carageale 

- din «Păcat», dar a cere aceasta ar fi tot aşa de 
absurd ca şi cum ar cere cine-va unui poet 79- 
mantie să aibă un stil c/asze sau invers. 

Cite lungimi de acestea în Homer şi de cite 
ori lincezeşte şi la el acţiunea! Imi inchipuii ce 
ar fi remas din bietul Homer de-ar fi. fost dat,
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spre îndreptare, unui scriitor modern cu stil tele- 
grafic. 

Concentrarea expresiunei sentimentului şi a 
acţiunei, repet că nu e în caracterul creaţiunei 
lui Coşbuc. Pe de altă parte unele lungimi se 
explică prin însu-şi caracterul ţerănimei romăneşti. 
Ţeranul gîndeşte mai încet ca orăşanul şi gindu- 
rile şi sentimentele și le exprimă mai pe 'ndelete. - 
Şi Coşbuc aici, ca în toate, nu imitează popo- 
rul romin, ci exprimind felul său propriu de gin- 
dire şi: simţire, exprimă felul de a gindi și simţi 
al acestuia. 

Dacă predominarea elementului narativ şi . 
lungimile prea mari în descripţiuni şi exprimarea 
sentimentelor e un defect — apoi prin acest defect 
ca şi prin calitățile sale, Coşbuc remine . ceea ce 
este foctul ferănimei, cel mai mare poet al ţeră- 
nimei romiîne. 

= 

Dar Coşbuc n'a remas poetul ţeran pur, numai 
poet ţeran. Influenţi streine vieţei satului au adău- 
gat alte caractere creaţiunei lui, sai ai modificat 
chiar. întru cit-va pe cele vechi. Cind acum trei 
ani am început să desluşesc aceste caractere .noi 
în creaţiunea lui Coşbuc, am fâcut'o după cite o 
notă resleaţă; acum, după apariţia volumului «Fire 
de tort» notele sau înmulţit, s'aă prefăcut într'un 
cînt întreg şi acest cint e clar şi caracteristic. 

“Acum nu mai avem numai «lama» şi cite-va
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versuri din «Moartea lui Fulger», dar e «Ideal», 
« Din adincimi», «La Paşti», - «Fragment», <Sub 
patrafir>, «Doina» şi mai ales «Pe deal», 

Toate condiţiile înfluenţătoare asupra tempe- 
ramentului lui Coşbuc şi streine vieţei satului s'ar 
putea împărţi în trei categorii. 

Mai întăiă sint influenţi culturale. Cultura 
superioară a poetului lărgindu-i mult orizontul 
intelectual, ridicindu-l mult de-asupra nivelului 
poporului, nu putea să nu aibă o influență asupra 
creaţiunei lui Coşbuc, mai cu seamă asupra fon- 
dului ei intelectual şi ideal. 

Pe urmă € viaţa de student de la Universi- . 
tatea din Cluj, viaţă orăşenească, deosebită de 
viața de la sat. Această viaţă, prin influenţile ei 
zilnice a trebuit şi mai mult să atingă însă-şi 
viaţa afectivă a poetului deci şi creaţiunea lui a 
trebuit cite puţin să se înstreineze de viaţa satului 
sâ-l facă s'o vază prin prizma orăşenească. 

Aceste influenţi în Cluj, după cum am aretat 
în alt articol, au fost: şi trebuea să fie puţin 
hotăritoare, ele au devenit atari în Romănia liberă 
“mai ales în Bucureşii; această din urmă viaţă a 

trebuit să influenţeze mult temperamentul poetic 
şi deci creaţiunea poetică a lui Coşbuc. Cit de 
mult.a fost afectat el de această viață nouă, 

“atit de deosebită de cea sătească şi năsândeanâ, 
“se vede din poezia: “Al cit eşti de frumoasă, 
Doamnă». 

Noi am văzut deja cu cită , delicate, graţie,
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duioşie şi iubire zugrăveşte Coşbuc dragostea fete- 
lor de la sat — o delicateţă şi graţie, care culmi- 
nează în minunata poezioară «Supţirica din vecini». 
În oraşul civilizat poetul a găsit relațiuni. de 
dragoste mult deosebite de cele de la sat şi ce 
desgust i-au însuflat aceste relaţii noi de dragoste se 
poate vedea din o poezie pusă între «Cintece» şi 
care slirşeşte cu următoarele două strofe caracte- 
ristice: A 

a 

Tu mă omori cu ochii nobili, 
Receala ta m'a. fermecat, 
La foşnetul cel cald al rochii 
Dintr'un copil mă simt. bărbat, 

Și-atunci cînd rizi aristocratic 
"Cu vecinicul tăii 04-a; 
Ah, nu'nţelegi, sublimă doamnă 

- Cu cit p/aisir te-aşi pălmui! 

Cit de profund trebuea să-l afecteze pe de- 
licatul poet al «<Supţiricăi din vecini» noile relaţii 
de dragoste, manierismul, rafinarea, spoiala lor— 
ca să ajungă el la o expresiune de sentiment 
atit de trivială şi. de» brutala. Personalitatea unui 
poet se exprimă însă mai ales, prin erotica lui. 

Se va obiecta poate. că aici se vede tocmai 
revolta poetului în potriva noilor condiţii de viaţă, 
deci el remine tot poet ţeran. Se 'nţelege că prin .: 
revolta, ui în potriva noilor condiţii de viaţă, 
Coşbuc e şi va reminea poet ţeran, dar a te revolta 
în potriva unei vieţi însemnează a nu te împăca
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cu ea, dar nu înseninează de locăâ te sustrage 
infuenţilor ei — din potrivă, cu cit cine-va se revoltă 
mai tare în potriva unui anume fel de viaţă, cu 
atita, evident, ea îl afectează mai mult şi îl in- 
fluenţează mai mult într'un sens pozitiv sai negativ. 

A înţelege acea parte a operei lui Coşbuc, 
care e creată sub influenţa condiţiunilor mai sus 
aretate, însamnă nu numai a pricepe mai bine 
totalitatea creaţiunel lui şi deci pe însu-şi poetul, 
dar însamnă a pătrunde întru cît-va chiar în vii- 
torul creaţiunei poetului nostru. lată de ce ne vom 
ocupa mai mult de această parte a poeziilor lui. 

Vom incepe cu poema «Ideal». 
Tema e următoarea. O fată de împărat în- 

tilneşte la tîntînă un tinăr călător, fiii de craiii, 
căruia îi dă de băut din cana sa. Fata se îndrăgeşte 
de tinărul călător şi acesta îi lasă cuvint să-l 
aştepte — că vine el odată s'o iea de nevastă. 
Fata aşteaptă lunişi ani; a imbătrănit aşteptind şi 
moare bătrînă cu speranţa c'o sâ-l vadă în lumea 
ceealaltă. Poema are toate calităţile acelora pe 
cari leam analizat deja —acelea-şi imagini de-o 
simplicitate şi frumuseţă. clasică, aceea-şi duioşie 
şi. graţie în zugrăvirea simţimintului de dragoste 
tînără, aceea-și energie în zugrăvirea unui simţimînt 
puternic, persistent. A o analiza dar ar fi a repeta 
cele spuse mai sus.. Numai în treacăt inse vom 
cita o strofă atit de caracteristică pentru Coşbuc:



  

      

Poetul ţerănimei 36Y 

Treceaii drumeţi pe liugă ea, 
Şoptind, dar dinsa nu-i vedea. 
Treceaii şi zilele sburind 
Treceaii și luni, treceai pe rind 
Treceaii şi ani, ei nu-i trecea 

Răbdarea așteptînd. 

Aici, prin repetarea verbului «treceai» la 
începutul fie-cărui vers şi de două ori în cele două 
penultime versuri; prin repetarea. lui eşi> şi prin 
intrebuinţarea cuvintelor: zile, luni, ani, în trei 
Versuri consecutive, ni se sugoerează aproape 
sensaţia fizică a curgerei necontenite şi nesfirşite 
a vremei. Această poemă atit de asemănătoare cu 
celealalte, are şi elemente streine, cari se arată 
mai ales în cele doua strofe din urmă. lată, spre 
pildă, ultima strofă: 

A ta e mergerea mereii 
Spre ţintă — drum îngust și grei — 
Dar ţinta nici o dată nu-i 

“A ta! Şi în gînd tu tot cei pui 
E numai vis, căci Dumnezeii. 

Te poartă 'n voia lui 

Dacă mai adăugăm cuvintele din penultima 
strofă: «Ah, omule, eşti înşelat în toate cite crezi», 
atunci avem aici deja o filosofie pesimistă bine 
pronunțată. Viaţa, cu toate scopurile sale mari saă 
mici e. numai un vis, o alergare după scop, o 
chimeră, şi omul e numai un instrument orb în 
mîna unei: puteri nevăzute care e Dumnezei, dar 

312158, — Studii critice, 94
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nu Dumnezeul poporului, pentru că cești înşelat 

in toate cîte! crezi»! Şi această alergare zadarnică 

după scopuri omenești, deşertăciunea vieţei e redată 

în poemă printro imagină, pe cît de “dureroasă, 

pe atita de amar batjocoritoare; e imagina fetei 

de impărat, care îmbatrinită, proptindu-se în cirji 

aşteaptă încă pe iubitul săi mire. Dar afară de 

. filosofia tristă şi atit de neobicinuită lui Coşbuc, 

care se degajează din această poemă, e şi un noi 

procedeu artistic aici, tot aşa de neobicinuit. 

În adevăr, întreaga poemă «Ideal» cu imaginea 

ei concretă centrală; o fată ce toată viaţa aşteaptă 

în zadar pe iubitul sai—trebuie să simbolizeze 

alergarea vecinică a omenirei după ideal, pe care 

nici-odată ru poate să-l atingă. Aici deci imaginea 

concretă simbolizaza o idee abstractă—şi una 

din cele mai abstracte: alergarea după ideal. 

Această filosofie şi acest procedeu artistic, cum 

am văzut, Sînt caracteristice pentru creaţia romantică 

nu clasică, sint deci caractere noi în creaţiunea 

poetului nostru ţeran; 
. “Tot un sens abstract, simbolic, se degajază 

din poezia «Din adincimi». o 

“În adincimi fâră de margini sorii gem soarta 

„lor că trebuie să stea în veci pe loc şi invidiează 

steaua care trece mereă prin spaţii: 

“Dar nu ştieau că steaua "n treacăt! 

Iși plinge-amarul ei noroc 

Ca, de-obosită, pismueşte 

Pe cei ce staii etern în loc,
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In aceste poezii sînt manifestate caractere noi 
în ce priveşte partea 7n/e/ecfuală a creaţiei poetice, 
partea cea mai superioară, dar şi cea mai superfici- 
ală şi mai schimbăcioasă din organizaţia psichică 
a omului. 

In poeziile «La Paşti», «Fragment», «Sub- 
patrafir» se vede influenţată partea afec/zvă, mai 
inferioară, dar mai adincă din organizaţia psichică 
a omului şi de aceea mai rezistentă, mai puţin 
schimbăcioasă. In «La Paşti» e zugrăvită serbătoa- 
rea Paştilor, învierea lui Hristos şi învierea naturei 
—şi ce frumos; mai rafinaz de frumos ca ori-cînd, 
dar în toată poezia se simte atita tristeţă, melancolie! 

Sint Paştile din sat, văzute din depărtare, de 

la oraş — şi această depărtare, această 70s/a/gze 

a satului imprimă întregei poezii caracterul ei de 
adincă melancolie, şi poezia sfirseşte cu lacrimi: 

Sint Paştile ! Nu plinge, mamă! 

Acelea-şi sentimente de tristeţă şi melancolie 
se simt în minunata poezie intizulată «F ragment». 

E iară-și satul şi reminiscenţile din viaţa co- 
pilărească. E iară-şi nostalgia vieţei trecute. Poezia 
sfirseşte cu două versuri “de adincă durere, adre- 
sate mamei poetului: 

4 

lar a-zi tu plingi întruna.,.. Ori poate aşa credei, 

Căci a-zi tu'mi eşti departe, și tu şi Dumnezei ! 

In poezia «Sub patrafir» e caracteristic însu-şi 

gindul morţei, care începe să-l preocupe pe 
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poet. Sub un ton glumeț şi indiferent de spo- 
vedanie se simt lăcrimi—şi contrastul între tonul 
glumeţ şi seriozitatea adincă ce o ascunde formează 
una din atracțiile acestei poezii... . | 

In creaţiile acestea din urmă, afară de tristeţa 

şi melancolia personală neobicinuită poetului, in- 
cepe să se manifesteze încă un noi caracter impor: 

tant, şi anume acela pe care lam numit noi sub- 
iectivism artistic: poetul care în toată creaţia sa 
ţerânească n'a pomenit un cuvint despre personali- 
tatea sa, începe acum să vorbească despre szuc, 
despre durerile sale proprii. 

În privinţa acestui” subiectivism organismul 
nostru sufletesc se aseamănă mult cu organismul 
nostru corporal sai cu membrele acestui orga- 
nism. Cind sintem normali, 'sănătoşi, noi nu ne 
preocupăm de loc de organele corpului nostru, 
nu le simţim, par'că n'ar “fi. existind şi numai su- 
ferinţa:. unui organ ne face să-l simţim, să ne 
preocupăm de el. 

Ast-fel şi poetul sănătos, normal, senin, nu 
se prea ocupă de propriul săi suflet, e obiecti- 
vist, impersonal şi numai afectarea adincă și du- 
reroasă il preface pe poet în szbzecțzozsț-personal, 
care se ocupă şi vorbeşte de propria sa perso- 
nalitate sufletească şi morală. 

Toate aceste caractere noi se manifestează 
cu o putere deosebită în' două capo d'opere ale 
lui Coşbuc, în >Doina> şi în «Mama». 

Am spus deja că în «Doina» poetul-ţeran a 
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desluşit adevăratul şi realul înţeles al rapsodiei 
romine, dar acest înţeles e prea excluziv trist. 
Se înțelege, insă şi doina poporului e foarte tristă, 
tristă ca însă-şi istoria şi viata ţerănimei romîne 
a căror expresie muzicală e doina. Dar ori-cit 
de nemingăiată a fost viaţa ţerânimei, ea n'a fost 
excluziv tristă şi în doină sint şi alte note, cari 
exprimă nu numai tristeță. Tonul deci prea som- 
bru din <Doină» se explică pri faptul că ea e 
văzuta cu ochii turburaţi de lacrimi, simțită cu 
inima îndurerată a poetului, cu -un temperament 
întru cit-va asemănător cu al Emineștianilor, A- 
ceasta e atit de adevărat în cît în «Doina» lui 
Coşbuc sint versuri foarte asemănătoare cu cele 
din «Doina» lui O. Carp. 

Ast-fel O. Carp, zice: 

"Ci neamul nostru 'ntreg işi cîntă 
Durerile de cari moare! 

“iar la Coşbuc: 

Că 'n versul tăi cel jalnic 
Vorbește-un neam întreg. 

Mai caracteristică e încă ultima ' strofă din 
doina lui Coşbuc, unde poetul imploră Doina să 
nu părăsească neamul romănesc: ” 

„ Renii, că ne eşti Doamnă 
Și lege-i al tăi glas; 

* invaţă-ne.să piingem 
C'atit ne-a mai remas!
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Aşa dar doina nu exprimă numai jalea st 

durerea trecutului şi prezentului neamului romă- 

nesc, ci e menită să exprime şi cu mai mare 

tărie, şi mai excluziv, jalea şi durerea viitorului 

neamului, pentru că durerea şi numai durerea 

pare a fi partea sortită fatal acestui neam. 

În aceste versuri durerea se lărgeşte, se 

măreşte, devine un fatum, dar, cu toate propor- 

iile mărite, ea nu capătă caracterul epic ca în 

«Moartea lui Fulger>. Ca un sentiment exprimat 

prin artă să devie epic, el trebuie să capete pro: 

porţii mari, dar şi în aceste proporţii mărite ei 

trebuie să remiie tot cozered, plastic, hotărit. Ast- 

fel durerea concretă, mărindu-şi proporţiile pănă 

întru a căpăta caracterul epic, nu numai că nu 

pierde diu hotărire şi -putere, ci le capătă şi în 

mai mare grad. La sfirşitul doinei lui Coşbuc 

însă durerea e difuză, vagă; transpiră din ea 

atita nesiguranță, se simte că, în mod incon- 

ştient, poetul generalizează prevederile sale su- 

biective, dureroase pentru viitorul propriei sale 

vieţi, şi le întinde asupra neamului întreg: 

Invaţă-ne să plingem 
C'atit ne-a mai remas. 

Ast-fel Coşbuc a desluşit conţinutul adevărat 

şi real al doinei poporului, dar a tratat acest. 

conţinut, în faz/e, asemănător cu poeţii Eminești-! 

ani; în loc de-a-l trata în, sensul epic, c/aszc, la tratat
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în parte zomautic 1). Zicem în parte, pentru că 
sînt în doină şi strofe unde dominează vechiul 
spirit epic.. Aşa că în «<Doină> se arată deja 
două personalităţi poetice deosebite: a poetului 
ţeran şi a poetului proletar orăşan. În poezia 
«Mama» caracterele acestui din urmă se arată. 
tot aşa de vădit. lată, spre piliă, primele două mag- 
nifice strofe: 

a 

In valuri ape repezi curg 
Şi vuet daii în cale, 

Iar plopi in umedul amurg 
Doinesc eterna jale, 

Pe malul apei se 'mpletesc 
Cărări ce duc la moară— 

Acolo, mamă, te zăresc 
Pe tine 'ntr'o căşcioară. 

Tu torci. Pe vatra veche ard, 
Pocnind din vreme 'n vreme, 

- Trei vreascuri rupte di'ntr'un gard 
Iar flacăra lor geme: 

Clipeşte-abia din cind în cind 
Cu stingerea 'n bătaie 

Lumini cu. umbre-amestecînd 
Prin colțuri de odaie. 

Aici întilnim ear 4/42, vechea noastră: cu- 
noştință, dar de astă:dată ei nu mai cîntă sai 
pling, ei dozuesc şi nu mai pling Jalea concretă 
    

1) Bine înţeles nu trebuie uitat sensul pe care "| dăm aict cu- 

vintelor clasic şi romantic. . 
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şi mărgenită a fetei din «Cîntecul fusului» sai a 
alteia, ci donesc jalea abstractă, nemărginită, care 
cu cit cîştigă in imensitate, în vag, cu atita pierde 
în claritate, în concret: e /a/za romantici, astă 
elernă jale, e un pendant la eterna linişte a lui 
Eminescu, la Aefernifas a lui O. Carp. 

In strofa a doua e redat cu o uimitoare pu- 
tere, siguranţă şi preciziune concretă interiorul 
unei sermane case ţerăneşti. Stăpina toarce, vatra 

e veche, în ea ard vreascuri rupte dintr'un gard 

— pentru că e atita serăcie, lipsă de încălzit; 

flacăra geme, de-abia clipeşte, seracâ şi ea ca şi 
locuința ţerănească, şi prin unghere se amestecă 
trist umbre cu lumini, umbra focului ce de-abia 
arde. | | 

Dar locuinţa aceasta e oare alta de cit cea 
în care a crescut poetul? Sa schimbat ea oare 
de cînd a scris poetul «Nunta Zamfirii>, «La 
oglindă» şi altele? Nu, locuinţa nu s'a schimbat, 

dar s'a schimbat poetul. Pe atunci vatra nu era 
veche, vreascurile pocneau şi trosneai vesel, um. 
bre şi lumini jucaă prin unghere, iar în prag 

-nvaptea îl aştepta «Subţirica din vecini». 
Interiorul casei e a-zi atit de trist pentru că 

e văzut prin sufletul întristat al poetului, e atit 
de melancolic pentru că. e văzut din zgomotul 
şi învălmășşeala oraşului, e atit de serac, pentru 
că e văzut de departe, dintr'un oraş plin de pa- 
late luxoase . . . . şi aşa, într'un fel sai în al-
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tul, se arată influenţile cele noi în creaţiunea 
poetului ţeran. 

Din toate poeziile cari exprimă întru cit-va 
noua personalitate a poetului nostru, «Pe deal» 
e cea mai clară şi mai caracteristică. Nu e mai 
talentată de cit celealalte, mai ales de cît «I)oina» sai 
«Mama» ; din potrivă, ca creaţie artistică le e 
inferioară, dar e eminamente sabiectivistă, ego- 
tistă. Simţimintul propriei dureri a crescut aşa “de 
mult că nu mai poate fi exprimat ca durere a 
altora, ci ca proprie durere — şi de aceea în 
dealungul întregei poezii de trei-zeci şi opt de 
strofe, poetul vorbește numai de el, de propriile 
sale sentimente. E unica poezie de acest fel în 
creaţia lui Coşbuc şi de aceea de o nepreţuită 
valoare pentru judecarea personalităţei psichice şi 
a creaţiunei poetului. Ne vom opri dar mai mult 
asupra analizei ei. - 

E stranie această poezie la prima vedere. 
Şi nici nu e o singură poezie; e un agregat de 
opt poezii mici, numerotate; şi în ele se vor- 
beşte de aşa de multe lucruri “diferite, cari par 
a nu avea nici o legătură, în cit e firesc ca cri-: 
ticii lui Coşbuc s'o fi declarat confuză, slabă şi 
incoherentă. Zic e firest, pentru că aşa zişii . cri- 
tici ai lui Coşbuc par'că S'aă jurat să nui pri- 
ceapă creaţiunea —- şi aceasta de-opotrivă: cei 
cari] înjură, ca şi cei cari'l laudă. 

Să vedem mai de-aproape această poezie. 
Poetul vine acasă, sai mai bine zis se trans-
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poartă cu gindul în satul părintesc. Şi aici stind 
«pe deal» se uită poetul la satul de odinioară, 
la împrejurimile lui şi totul îi pare atit de strein, 
atit de schimbat! Poteca nu mai e ze/edă, cea/u/ 
e cu spini acum în loc de flori, nu mai sint 
copii s'alerge după cuiburi. “Poate s'ati schimbat. 

Cite puţin poetul desluşeşte pe vechii săi 
prieteni; iată 2/24/ (poezia a II-a) sub care a 
stat atîta în copilarie, dar ulmul se uită la el aşa 
strein: 

Ce te. miri? Eii viii fărtate, 
Trist așa şi liniştit — 
Sint bătrin! M'aii obosit 

Căile alergate. 

Şi tot mai mult se desluşeşte satul deodi- 
nioară: (poezia a l-a) nucul din grădină, riul de 
pe sub colină, păraiele, plopii. Sati, iată un bun 
prieten al copilăriei: gardul (poezia a IV-a). 

Tată luncile "'nnainte ; 
Gardul ţarinii mai sus — 
E nebun! Ah, mi-am adus 

Și de astaminte. 

În. copilărie poetul asemăna gardul cu un 
nebun «care a plecat razna pe cîmpie», şi poetul 
ridea, făcindu-i glume. : 

Dar acuma: 

Gardu 'n zări safundă 
Şi mă tem a-l mai privi: 
A-zi sarcastic el ar fi 

Gata să-mi respundă.
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Şi toate acestea îi aduc poetului în minte 
întreaga viaţă de odinioară, atît de simplă, dar 
veselă și liniştită (poezia a V-a). Fetele merg la 
culesul murelor, flăcăii pleacă la codru, pădurea 

"i verde: 

Sus senin și jos verdeață 

— şi poezia a V-a sfirşeste cu următoarea. 
strofă caracteristică : a 

Mai de mult. . . ah, toate-astea 
Mai de mult s'a întimplat — 
Să nu 'ntrebi cea mai urmat 

Cînd s'a 'nchis povestea! 

Da, de sigur, toate aceste ai fost şi nu se 
vor mai întoarce, aceasta o simte bine poetul. 
Vremea nici nu opreşte, nici nu întoarce cursul 
ei îndarăt, şi afară de asta, ce ar căuta acum 
poetul, om cult, cu ideile lărgite de civilizația 
modernă, cu simţimintele modificate în viltoareă . 
vieţei — ce ar căuta el acum în simplicitatea vie- , 
ţei satului? Ca ulmul miraţi, ca gardul sarcastic. 
S'ar uita cu toţii la el: streini ei lui şi el lori 
Oh, da, de sigur: «s'a închis povestea» — şi 
pentru tot- de-a-una ! "Şi simţimintul dureros 'că nu 
mai e întoarcere la viaţa de altă-dată şi simţimiîn- 
tul trist că trebuie să intre deci iar în viltoarea 
vieţei moderne îi evocă poetului gindul morţei, 
setea liniştei elerne, care e exprimată în. poezia a 

VI-a. |
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Dar auzi ,. . ce jalnic cîntă 
| Clopotele-acum în sat; 
| Glasul lor e 'ndurerat, 
| Ruga lor e sfintă. 
l 
! 

| Imi părea că după mine 
Cintă ele — şi sint viă! 
Doamne, şi-ml era 'n sicriu 

| Negrăit de bine! 

În culmea durerei şi descurajărei, poetul 
caută razim şi îl găseşte în darwinismul social 
(poema a VIl-ea), în cunoscuta aplicare a legilor 
"naturale ale luptei pentru existenţă. în societate. 
Se deşteaptă iară-şi, un moment, personalitatea 

„de altă dată a poetului. Viaţa e luptă, zice el, 
unde biruie cei mai tari, dispar! cei slabi şi ast- 

fel natura, prin nedreptate, face selecţia necesară: 
„grauriă, poeții câmpiei, dispar, dar remîn şoiută. 

Se înţelege că astă teorie, prin care se 
„aplică legile biologice la societate, (în treacăt fe 
„zis, atit de la modă acum) chiar dacă ar fi ade- 
_vărată pe cit e de falsă, totu-şi n'ar putea să dea 
razim unui suflet îndurerat. E uşor de raţionat 
că e drept ca e graur, foet-feran, să fii mân- 
cat de șoim, dar a te împăca cu ideea aceasta 
nu se poate — şi poetul, în a opta şi cea din 
urmă poezie, incepe prin a se declara învins: 

Nu mă pling! Imi pare mie 
Une-ori că sint învins, 
Sufletul mi-l simt cuprins 

De melancolie.
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Şi gindul. că e îuozus il tace să tresară, să 
protesteze: că el plinge, dar nu se plinge; se 
ndoaie, dar nu se fringe, şi: 

Plinsul miei e altuturor; 
Ce păcat e 'ntrinsul? 

Afară de asta: 

Iată, suferind, voii da. 
Șoimului dreptate! 

Dar durerea e mai puternică ; ea învinge şi 

intreaga poezie sfirşeşte prin două strofe, cari 

sint un plins, o resemnare şi o rugă către D-zei, 

în miinile căruia se dă poetul: 

Pling? Dar lingă leagăn cintul 
Mamei de-obiceiii e trist — 
O, eternule psalmist, 

Mare ţii cuvintul! 

«De durere, chin mie somnul - 
«Foc şi fiere traiul miei: 
«Dar tu laudă merei, 

Suflete, pe Domnul»! 

Se vede că razimul găsit în teoriile .darwi- 

niene e prea şubred, că poetul se. întoarce iară-şi 

către Domnul, razimul sufletesc de altă-dată. 

Din nenorocire nici acesta nu e mai sigur, căci 

nu de geaba zice însu-şi poetul: de 

Căci a-zi tu'mi ești departe, și tu și Dumnezei!
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Aşa dar, în poezia «Pe deal», quasi-confuză, 
“şi incoherentă — avem o desfăşurare şi o în- 

 lănţuire de gindiri şi sentimente, pe cit de firea- 

scă pe atit de logică. Mai întăiii e întoarcerea la 

locurile părintești, după o lipsă îndelungată şi via- 

ţă zbuciumată — toate par atit de schimbate, 

străine, triste, mohorite — cite puţin însă încep 

să se desluşească toate locurile şi lucrurile cu în- 

' telesul lor de aită dată, acestea, prin asociaţie 
5 9 ” 

de idei, aduc în conştiinţă şi în sentimente întreaga 

viaţă simplă, dar senină şi veselă de odinioară. 

La 'rîndul lor aceste aduceri aminte şi simţimîntul 

clar că întoarcerea e imposibilă, că viaţa aceea 

e pierdută pentru tot-d'a-una, nasc în suflet amă- 

răciunea, descurajarea, dorinţa de a muri — îar 

simţimintele de desperare, la rindul lor, fac pe 

poet să-și caute un razim sufletesc, o justificare 

a vieţei fie în teoriile noi izvorite din viața pe 

care a dus'o departe de locurile părintești, fie în 

filosofia vieţei de altă dată. 
Aici deci idei şi sentimente nasc cu necesi- 

tate alte idei şi sentimente; înlănţuirea lor e încă 

odată firească şi logică. a | 

Şi acela şi lucru trebuie să spunem despre zu- 

grăvivea şi gradaţia sentimentelor. Poezia începe * 

cu o durere vagă, nedesluşită; trece la ironie, 

amară, unde durerea e încă înfrinată, reţinută 

bărbăteşte; în urmă durerea creşte şi poezia sfir- 

şeşte prin efuziune lirică şi lacrimi. 

E adevărat că unele faze ale: sentimentelor
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nu sînt redate cu puterea artistică obicinuită lui 
Coşbuc. Dar însă-şi aceasta e caracteristic pentru 
poetul nostru. 

Ast-fel poezia a V-a trebuie să ne dea ta- 
bloul fermecător al vieţei trecute, după care plin- 
ge poetul. Acest tabloi e foarte important în 
economia poeziei, pentru că nostalgia vieţei tre. 
cute e sentimentul central care dă naştere şi ex- 
plică toate celealalte. Acest tabloi însă e palid, 
nu e în el nici o imagină puternică de altă.dată, 
care să ne suggereze atit senin, frumos şi 
veselie. Şi pentru logica poeziei s'ar părea toc- 
mai că ast tabloi al: vieţei trecute ar trebui să 
fie deosebit de frumos şi vesel, pentru că alt- 
mintrelea 'nu se explică toată durerea după acea 
viaţă care e zugrăvită în restul poemei. Această 
lipsă de logică e aparentă. 

In adevăr. Viaţa trecută nu e atît de fru- 
moasă prin ea însă-şi, cît prin acele sentimente 
cu cari a fost simțită odinioară. De obiceiu, la 
toți oamenii, nostalgia după viaţa din frageda ti- 
nereţă nu e alt ce-va de cit nostalgia după. pro- 
priile sentimente fragede: din acea vreme, după 
propria tinereţă. Pe de altă parte, un om umblat 
prin lume, cu ideaţia şi sentimentele lărgite de 
civilizaţia modernă nu mai poate simţi, ca âltă 
dată, frumuseţea simplă şi sărăcăcioasă a vieţei sa- 
tului. În neputința de a o simţi ast-fel, în nepu- 

„tinţa deci de a se intoarce la acea viaţă trecută 
rezidă în bună parte tragedia sufletească ce se
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degajează din poezia «Pe deal». Şi e natural că 

dacă nu poţi simţi ca altă-dată, nici nu poţi zu- 

grăvi ca altă-dată. Acest tabloii e deci în concor- 

danţă cu tonul şi logica întregei poezii — şi din 

potrivă un tabloii prea vesel, degajat, fermecător 

ar fi fost o notă: falsă. 
De altmintrelea „Pe deal: nu e una din cele 

mai reuşite. creațiuni ale lui Coşbuc. În exprima- 

rea durerei proprii el na ajuns pe Eminescu ; 

n'are acea fineţă şi rafinare ; sentimentele sale le 

spune .une-ori prea de a-dreptul, necioplit -— cu 

toate acestea poezia produce o puternică impre- 

sie prin sinceritatea sentimentelor şi poate prin 

faptul că e dureros să vezi - plingînd un copil. dar 

e grozav să vezi plingind un bărbat... 

-In aceste poezii, cari aparţin celei de a doua 

faze a dezvoltărei poetului, apar deja toate acele 

catactere pe cari le-am văzut la Emineştiani : me- 

lancolie, descurajare, etc. 

_ Analizind aceste cite-va poezii din urmă noi 

am scos numai în relief caracterele noi ale. poe- 

tului nostru, ceea: ce:nu înseamnă de loc că au 

dispărut cele vechi. Aceasta ar fi absurd. | 

Cum am zis şi în articolul trecut asupra lui 

Coşbuc, o personalitate poetică . puternică: nu se 

schimbă aşa de: uşor, iar o schimbare radicală, 

absolută e şi mai mare absurditate, şi. nu numai 

pentru un poet, dar chiar pentru ori-ce om. Ca- 

racterele intelectuale şi: ideile unui om se schimbă 

mai uşor, dar nici acestea întrun mod absolut—
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şi fie-care om urmează intru cit-va a conserva 

_un anumit mod de a gindi, dar caracterele afec- 
tive şi sentimentale mai adinci şi mai înrâdăcinate 
în organizmul sufletesc, acele se schimbă şi mai 
grei, şi nici odată cu desăvirşire — şi doar ace- 
stea din urmă sint mai ales acele cari se mani- 
festează într'o personalitate poetică. 

In toate poeziile analizate în urmă se mani- 
festează, bine înţeles, iară-şi şi iară-şi, personalita- 
tea întăia a poetului. E caracteristică în această 
privinţă poezia «Pe deal», unde la urmă, în efu- 
ziunea cea mai. lirică şi între lacrimi, apare vechea 
personalitate în luptă cu cea nouă: 

Cind mă văd în prada sorții 
Pling —- ei știi | dar nu mă pling! 
Mă 'ndoiesc, dar nu mă fring 

“Gîndurile morţii. 

Această stăruință de a da însu-şi plinsului un 
înţeles deosebit e foarte caracteristică şi e foarte 
dreaptă. Se înţelege că e mare deosebire între 
plinsul omului, care e numai o manifestare a du- 
rerei şi deci poate să nu fie de loco manifestare 
a slâbiciunei, între plinsul ce nu se Z/ânpe de ni- 

- mic şi de nimeni, nu cere nimânui nici. ajutor, 
nici -compătimire şi între plinsul omului care: se 
Plînge de tot şi de toate, cere razim şi compăti- 
mire şi: care e expresiunea slăbiciunei. . 

În artă, primul plins lau plins Aeschyl şi 
37218, — Studil critice, ! po 25
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Sophocle, pe cel de al doilea Alfred de Musset 
şi Lenau. 

Poetul nostru vrea el însu-şi să dea plinsului 
săi caracterul întâiă şi în mare parte — dar nu- 
mai în parte — are dreptate — şi în felul plin- 
sului el rămîne încă poetul ţeran. 

Şi acela-şi lucru trebuie să spunem şi despre 
celelalte caractere. Ast-fel revolta socială la Emi- 
neştiani e, cum am văzut, în mare parte, pasivă, 
e vagă, abstractă, se reduce. la revolta în potriva 
eternei nedreptăţi şi alte eternităţi și entităţi 
metafizice de acest: fel, — la Coşbuc revolta e 
mai reală, mai concretă, se îndreaptă în potriva 
adevăratelor şi realelor nedreptăţi existente în 
societate, cum e, spre pildă, în «Noi vrem pâ- 
mint». Ast-fel că şi aici el remine încă poet ţe- 
ran. E adevărat că în «Doina» şi în «Pe deal» 
această revoltă e deja mai vagă, mai abstractă. 

Într'un cuvint: caracterele noi sufleteşti să- 
dite în poet de noile condiţii de viață nu dis- 
trug caracterele cele vechi, personalitatea întăiea 
a poetului, ci o modifică, modificindu-se şi ele la : 
rindul lor, sub influenţa acestei personalităţi vechi, 
iar creaţia poetică e şi. va fi rezultatul acestor 
combinaţiuni sufleteşti a caracterelor diferite. 

In privinţa acestor combinări sufleteşti e foarte 
interesant de comparat. poeziile «Ideal», «La 
Paşti» şi chiar «Pe deal». cu «Mama». 

În cele dintăiă caracterele cele mai noi cu 
cele mai vechi se combină mecanicește, trăind
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încă, alături unele de altele, aproape o viaţă in- 
dependentă. Dacă am scoate din «Ideal» cite-va 
strofe, cu greu sar putea vedea în rest .vre-un 
caracter noi ; în «Mama» însă combinarea dife- 
ritelor caractere e chimică, ele s'ati contopit deja, 
ca metalele diferite în aliajul aurului: în felul acesta 
«Mama» e deja -o creaţie mai unitară — şi iată, 
intre altele, de ce pun ei aşa. de sus această 
poezie între creaţiile lui Coşbuc. . 

Forma exterioară de asemenea s'a schimbat 
intru cit-va în poeziile din urmă ale lui Coşbuc. 
Aşa, spre pildă, in «Doina» şi «Mama» forma e 
parcă mai rafinată ; în «Pe deal» strofa e numai 
de patru versuri scurte — o raritate la Coşbuc. 
Strofa se micşurează, prefăcîndu-se ast-fel într'un 
instrument mai fin, mai maleabil, mai mlădios 
pentru exprimarea schimbăcioaselor şi capricioa- 

* selor sentimente interne și pentru exprimarea 
unor idei mai adinci. De altmintrelea forma s'a 
schimbat foarte puţin — mult, mult mai puţin ca 
fondul — şi ast-fel “creaţia lui Coşbuc confirmă 
legea universală că. forma e mai rezistentă ca 
fondul : forma sugraviefueşte fondului, | 

Poetul nostru ţeran a trecut deci şi trece 
încă printr'o grea criză sufletească şi artistică, 
ceea ce in mare parte explică de ce poetul a 
scris aşa de grozav de puţin în anii din urmă, 

"de cind e în Romănia liberă. Viaţa ţerănească 
el n'o mai poate zugrăvi aşa cum a zugrâvit'o. 
Poetul a gustat din pomul cunoștinței vieţei ci-



3:83 Poetul ţerănimei 

vilizate moderne, orizontul intelectual i s'a lărgit, 
sentimentele is'au adincit, sau rafinat — el nu 
poate deci nici să vadă, nici să simtă acea viaţă, 
ca odinioară şi deci nici s'o zugrăvească aşa 
nu poate. 

Acea spontaneitate şi frăgezime a sentimen- 
telor, acea naivitate sinceră, veselă şi duioasă, 
acea simplicitate naivă, clasică sai dus şi n'or 
mai reveni. Dacă poetul ar stărui să creeze în 
acea-şi direcţie şi în acela-şi fel s'ar simţi în crea- 
ţiunea “lui nesinceritatea, nenaturalul. 

Pe de altă parte caracterele noi nu s'au asi- 
milat încă în de ajuns în temperamentul artistic 
al poetului pentru a se revărsa în formă de ma- 
nifestare poetică?— iată de ce poetul a produs 
în anii din urmă aşa puţin. 

Ca din orice criză 'şi din criza aceasta poe- 
tul poate să iasă învingător sau învins: .să spe- ” 

răm că se va intimpla cazul întăiu. Avem cu atit 
mai mult drept s'o sperăm cu cit în creaţia poe- 
tică a lui Coşbuc din anii din urmă, de şi, can- 
titativ aşa de mică, găsim totu-şi capo d'o- 
pere, cum e «Doina», “e Mama», «Noi vrem pă- 
miînt>. 

Şi avem dreptul nu numai să sperăm că po- 
etul nostru va eşi învingător, dar, după cele 
create îr, anii din urmă, avem dreptul să spe- 
răm că seva ridica la înălţimi poetice tot aşa de 
mari ca şi în creaţia lui pur ţerănească. 

In creaţia viitoare a poetului simplicitatea
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naivă, adorabilă de alti dată poate fi înlocuită 
prin lărgimea şi înălţimea de vederi; naivitatea 
sinceră, veselă, duioasă prin seriozitatea adincă 
a vieţei, spontaneitatea şi frăgezimea sentimentelor 
prin adincimea şi complexitatea lor. 

Am văzut deja în cursul acestui articol mai 
multe exemple de felul cum. se. desvoltă şi. se 
transformă creaţiunea poetului. . 

Ast-fel imagina duioasă şi adorabil de 'naivă 
a plopilor cari cîntă în cor, după ce unul. începe 
şi ceialalţi îl urmează, se preface în imagina plo- 
pilor cari doinesc eterna jale, o imagină ce cu- 
prinde durerea lumei. 

Ast-fel, prin acela-şi procedei de a repeta a- 
cela-şi cuvint la inceputul fie-cărui vers, procedeii 
prin care împuternicea imaginile concrete, Coş- 
buc într'o strofă din «Ideal» ne suggerează ima- 

- gina abstractă a curgerei neincetate a vremei. Şi 
"cu aceea-şi siguranţă, cu aceea-şi preciziune a ima- 
ginilor vizuale şi auditive cu cari poetul într'o 
singură strofă ne-a-dat o horă ţerănească, el ne! 
dă interiorul trist şi serac al locuinţei ţerăneşti — 
aproape simbolul serăciei poporului. 

Coşbuc nu va ajunge la acea. putere de a- 
naliză sufletească, de exprimare a adincilor patimi 
omeneşti la cari ajunge Eminescu, dar în această 
exprimare poate adăuga un element de putere 
bărbătească, element care atita lipseşte mai ales 
Emineştianilor. Coşbuc nu va ajunge la acea fi- 
neţă şi rafinare de exprimare propriei dureri, dar
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în schimb poate fi mai altruist, exprimînd prin şi 
cu propria lui durere durerea altora, durerea so- 
cială. 

Coşbuc nu va ajunge pe Eminescu în expri- 
marea ideilor înnalte şi abstracte, dar în expri- 
marea lor poate să întroducă mai multă viaţă 
concretă şi reală. Într'un cuvint Coşbuc nu va 
ajunge pe Eminescu acolo unde e propriul te- 
ren al liricei moderne şi al lui Eminescu — în 
crearea 7omantică — dar în această creaţiune el 
poate să introducă elemente clasice pentru că una 
şi alta nu se exclud în mod absolut. 

Dar chiar dacă ar fi aşa, chiar dacă crearea 
romantică şi clasică s'ar exclude una pe alta ca 
două antiteze, e posibilă o sinteză superioară, o 
creaţiune artistică care să nu fie nici una nici alta, 
dar să conţină totu-şi într'o armonie superioară, 
calitățile şi a uneia şi a alteia. 

Wcesta e idealul spre care trebuie să meargă 
Coşbuc. Cu ce folos.ar merge pe acest drum şi 
la ce anume înnălţimi poetice ar putea să se ri- 
dice — aceasta, bine-înţeles scapă prevederilor | 
criticei. 

VERIFICAT | 
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