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IDEALURILE SOCIALE ȘI ARTA . 

"Am zis, în articolul meu „asupra 'criticei ştiinţi- . - 
fice şi metafizice”, că un scriitor în general are da- 
toria să răspundă la observaţiile” ce i se fac, dar 

câte odată, în cazuri excepţionale, această : datorie 
de a răspunde se preface, în datoria de. tăcea. Toc- : 
mai 'într'un astfel de -caz sunt: faţă de d. Filipide,. 
“care, în numărul festival al Convorbitilor Literare, a 
-scris în contra mea un articol ,„Idealuri”, articol con-, 
fuz, fără început şi fără sfârșit, cu o mulțime de . - 

“ chestii abordate însă fără şir, fără - sistem, fără o 
- ideie conducătoare, -sărituri de la una.-la alta, alu- 
ziuni personale maliţioase, cari. merg până la injurii 

“şi toate astea intrun stil! (Și— ceea ce e şi, mai rău— . 
„cu pretenţii absolut nefundate la spirit, şi ce spirit 
E „evident că la aştfel de articole mu se răspuide, 

şi n'am fi răspuns, dacă n'ar fi intervenit următoa: ' 
"rele consideraţii importante. Articolul d-lui Filipide 
"e tipărit” în „Convorbiri Literare” „0. tevistă, care 

a avut o influenţă însemnată asupra desvoltării cul-_ 
turale a “ării noastre, şi e tipărit în numărul festi. E 
val prin -care revista serba douăzeci -şi cinci de ani. 

"de existenţă; iar în -tot articolul d. Filipide vorbeşte .- 
„au din' partea persoanci dumisale, ci din partea unio - 

„î.
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lucrul Pe a. Tilipide n'am onoarea să-l cunosc, nici 

„personal, nici- „impersonal; de' existența d-sale până 

la articolul „Idealuri”. mam auzit; când am o 

de talentaţi "membri ai- Junimei, d-lui, bine înţeles, * 

nu putea si creadă. că fac aluzie la d-sa. De ce deci, 

după ce se: amestecă. într'o vorbă care nu'l priveşte, 

„mai face şi 'un şir întreg de aluzii maliţioase. și a- 

„junge la injurii personale? Dece? : îi. = e 

„E adevărat că un început de explicaţie am fst în in 

“run articol al d- lui: Maiorescu: „Leon Negruţi şi 

Junimea”, . In acel articol, d. Maiorescu enumără, 

„pe toţi membrii Junimei caracterizând pe fiecare-cu 

un” adjectiv special, spre pildă: „franţuzitul Korns”,. 

„„închisul estetic Burghelea” , „hazliul Paicu” etc. A- 

„colo găsesc. între ;blajinul Miron Pompiliu” şi. „su- -.. 

i pergingaşul Volenti”. pe „Isbucnitorul - Filipide -Hu-. 

“vulb?... Așa da, se-mai explică, articolul d- sale, Dacă 

"e isbucnitor p'ai: ce să-i faci, doar nu cra să-şi. schim: 

be d-lui firca, de: hatârul- meu. Decât, chiar în cazul 

acesta,. n'ait. ce căuta înjuriile. şi aluziile maliţioase.: 

“ Aluziile * şi personalitățile în general nu sunt reco= 

__mandabile în polemică şi sunt- scuzabile numai: în- 

» tun Singur caz, âtunci când. sunt spirituale; dar, . 

din nenorocire aluziile d-lui: Filipide nau de loc a- 

cest avantaj. - 

După. ce, chiar “de la începutul” articolului, ţine a _j 

declara că eu sunt socialist (ceea ce sunt în adevăr, 

cu 'voia d-lui Filipide) urmează astfel: 5Ori, raven 

"idealuri “pentru că ne spălăm, suntem politicoși, ne 

tundem părul și barba, nu citim şi nu mâncăm um= 

blând -pe stradă, şi nu-stăm la vre-o. tejghea, cu car- 
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"tea în mână pentru ca cine va trece şi ne vă i vedea” 
să zică: bre, 'da ce învăţat! — N'aveni idealuri pentru 

„că mam vrut să imităm cu orice preţ, “ca: momiţa, 
şi m'am crezut că am ferici. Țara Românească, dacă -. 
am împ6dobi-o cu toate. darurile “ţărilor apusului | 
„de. o “dată; dacă i-am da datoriile ci, boalele cei, 
socialiștii - ci? Pentru: că, din această dorinţă de a 

„imita cut. orice ipreţ, m'am împins răul desfrâului. şi 
al formei goale până Ia. culme, n'am îndemnat pe 

„copii să lase şcoala şi să sară în -capul părinţilor, nu 

: falşe; unde să înveţe că Dumnezeu- a făcut lumea : 
rău şi că-noi oamenii o putem cârpi'mai bine?” Mai. 
“departe, vorbeşte d. Filipide de acei cari au idealul 

* 

le-am -dat în mână, în loc deregula de trei, cărți 
unde 'să înveţe cum să arunce boambele de dinamită, 
să fic leneşi şi obrasnici, împodobindu-se cu nume 

„în “vre-o himeră de egalitate şi pace”, în răstur 
“nare, foc şi omor cu:orice preț”. Şi mai vorbeşte 
d. Fitipide de acele cercuri utopiste cărora le pare 
lesne dc ajuns orice țintă - „căci cine este mai 'cura- 

" Idealurile socială şi arta -- e 9 

gios decât ignorantul?” adaugă” d-sa cu. politețe. A 
-Declară apoi că nu scrie cărţi pentru. a_nu 'specula 
'credulitatea! oamenilor. Mai departe, n. dar, în sfâr. 
şit, în tonul acesta c scris mai tot articolul. ' 

| Acum au înţeles cetitorii noştri cine. sunt: aceşti | 
nespălaţi cari mănâncă pe Stradă,- cine stă la tejgliea 
cu cartea în mână ca să arate că e grozav, cine. imi 

„.tează ca maimtiţa, cine sunt: ignoranţii, cine se gân- 
deşte la foc şi omor cu orice preţ... Toate! aceste” gra- 
țiozităţi spiritual sunt „adresate „mie sau prietenilor a 

, . pi A e



-se recoinandă singur de'la începutul articolului că 

absolut” nimic comun cu spiritul. . 
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- pa 

„Nu degeaba e “izbucnitor dlui şi nu degeiiba- 

e politicos, — chiar dacă combate pe adv crsarii, săi, 

ii combate subțire. - SR m 

„E, de prisos, sper, să insist, că accastă parte aa i 

ticolului trebue să o. eliminăm: 1) pentrucă nare 

absolut nimic comun cu chestia și 2) pentru că n "are 

"Şi : acum,” fie. zis in treacăt, sper că şi cititorii, 

mei 'şi d. Filipide vor înţelege de ce nici noi in 

articolul: de . faţă nu “vom pune mănuși discutând 

cu d-sa..- tip oi 
Am “făcut prima climinăre, Dar, eliminând alu- 

ziile şi injuriile ce ni se adresează nouă, trebue să 

eliminăm şi laudele ce-şi adresează d. Filipide d-sale 

şi pristenilor d-sale. Se înţelege, e foarte meritos 

  

  

- din partea d-sale, că învaţă pe copii cu frica lui 

> 

_tea. pentru o țară mică, cum e a noastră, sunt destul 

“de frumoase. Decât, toate acestea, drept vorbind, îl | 

“ori ba, şi ce are aface rolul pe care la jucat: Ja 

| 
„zică: dar ce ne pasă nouă dacă d. Filipide se spală E 

D-zeu şi a părinţilor, să şeadă bine la masă, să nu: .. 

se joace cu dinamita, ca nu cumva, ferească D-zeu, | 

să se întâmple yre-o nenorocire. Și iarăși când d-sa : 

ne Spune, şi noi n'avem nici un ldrept să nu-l cre- 

dem, că se spală, se piaptănă, se tunde, nu scrie . 

cărţi, nu umblă. mâncând pe stradă, apoi toate, aces. | | 

privesc pe d-sa, sunt de domeniul privat şi poate. să 

sc. găsească vre-un cititor din cei 'nespălaţi care să 

imea în .ţara noastră cu chestia cum se tunde d. 

Filipide? Sunt două chestii deosebite, fiecare: cu
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importanța. ei particulară, şi cari deci. trebuese tra= 
tate în două articole deosebite, Prin urmare, elimi- 
năm şi această parte a articolului, . | 

Şi, eliminând laudele ce- şi aduce d. “Filipide, + tre 
bue să fim drepți şi să eliminăm Şi hulirile ce-şi.a- 

"duce d-sa. Căci d. Filipide e un om franc, şi spune” 
” drept_şi calitățile şi neajunsurile ce are, Calitățile 
le-am văzut — să edem. acum neajunsurile, Eu”, 
zice d. Filipide, „am învăţat la Bârlad 7 ani italie- 
neşte și. după 7 ani nu ştiam să declin italieneşte . 
„cum se cade”. Și chiar sfârşeşte cu următoareă măr- 
turisire melancolică: „păcat că pe .calea hotărâtă. 
de dânsa (de Junimea) ipe calea adică a muncii se- 
rioase, n'am putut noi ceilalți maj tineri să ducem 
toți lucrul mai departe. Dorinţa nu mi-a "lipsit mie 
unuia, dar ori cât de adânc cercetez în: conştiinţa; 
mea, nu văd aiurea cauza sterilităţii spiritului: meu 
decât în lupta grozavă pentru a învinge kdefectele 

“creşterii -mele, în rușinea care: mă împiedecă de a. 
specula credulitatea altora mai proşti decât mine, 
improşcându-i. cu articole şi cu cărticele şi — poate 
mă doare “inima să o mărturisesc, pentru că cu: am 
avut ilusii multe — în slăbiciunea acestui spirit în-, 

sugi îi . : ! oz e 
„Se înțelege, e trist şi “melancolic când trebăc. să 

-susţii o. luptă aşa de: „grozavă pentru a înfrânge 
defectele creşterii” şi iarăşi e foarte trist când tre- 

"- bue să pierzi multe iluzii ce ai avut în privinţa spi- 
ritului tău, şi noi nu putem Vdecât să-i dorim dtlui Fi- 

“lipide - să iasă învingător, de se poate, din. lupta 
- -„Brozavă” ce.a întreprins. Iar în- privința, ilusiilor =
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vorbesc şi ci. de atâta amar de vreme tot de aface-: 
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iarăşi nu. putem decât săi “dora, ca,. cel „păţin pen. - 

tru viitor, să nu mai aibă: astfel de iluzii nefundate, 

nici. multe nici puţine, „pentru: a nu şuferi deziluzii, - 

cari. totdeauna. lasă o urmă amară întrun suflet 

nobil. Dar, dreptatea înainte de sentimente, şi drep- 

tatea ne obligă să recunoaştem că şi aceste. mărturi- 

siri sunti de. domeniul privat, 'şi.ca atare trebue să 

fie eliminate. Dar, va zice d. Filipide, oare poeţii nu 

„rile lor private ȘI intime? — Aşă e, decât poeţii le 

spun: în versuri. Dacă şi d. F lipide ar. fi. făcut un 

poem în care ar fi spus că în:7 pri 17 ani n'a putut 

“să înveţe declinările italieneşti, atunci ar. mai merge, : 

„dar în proză -nu. a 

“Dar, va riposta iarăşi a. Tilipide; dacă am a vorbit 

de. cei 7 ani ce am întrebuințat pentru învăţarea de- 

clinărilor şi. de defectele creşterii, apoi aceasta | a 

fost .pentru .a arăta. ce proaste şcoli avem şi ce: 

proastă creştere.ni se dă, şi deci astfel am vrut să 

_dovedesc că, într'o. aşa ţară, Junimea .nu putea să 

facă. mai mult decât: a. făcut, Dar, vom riposta şi 

noi. la -rândul nostru, exemplele nu sunt de loc. do-... 

veditoare, pentru că pot să se găsească cetiiori, mai - 

„ales dintre, cei cari cred .că „Dumnezeu a făcut lu- 

-. mea. rău-şi că noi putem să lo cârpim mai bine”, 

cari-să: zică: „Nu-i vorbă, proaste şcoli avem, proas- -- 

tă educaţie şi creştere 'ni se dă, dar când cineva în 

-7 ani.nu poate învăța declinăriie italieneși, apoi 

mar fi toate de la creştere, o fi şi ceva: de.la naş-. - 

tere!” Aşa dar, trebuie să eliminăm. şi 2 această parte, 

ca nefiind, în chestie,- rămânând ca. dumnealui 
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să. scrie -un articol deosebit despre slăbiciunea spi- 
ritului d-sale. 

„Mai departe, trebue să cliinintim din discuţie: toată 
a - partea articolului care priveşte socialismul. Și a 
„ceasta iată pentru ce: Pentru d. Filipide socialis- = 

mul € o himeră de egalitate, un fel de „„amestecă-. 

cătură viitoare”, iar socialiştii sunt un fel de sectă 

religioasă ca mormoni, cari umblă nespălaţi, Îîn- 

-vaţă pe copii să sară în capul părinţilor, umblă, cu 

- bombe şi nu se gândesc decât la răsturnare, foc,.. 

omor. După cum se vede, d. Filipide, are despre so- 

cialismul modern o idee atât de clară, parcă a în- 

“trebue să climinăm şi Socialismul 'din discuţie: Dar,? 

climinându-l, ne “vom permite să dăm cettorilor. 
următoarea problemă . spre deslegare, problemă. î 

felul celor din regula de trei, — iat-o:. „Dacă: ma 
— 

„relui savant german Schăfle, i-a trebuit, după pro: 
“pria sa mărturisire, 10.ani pentru a pătrunde socia- 

lismul,— d-lui Filipide, aşa dotat de Dumnezeu cum. 
„este, câte secole i-ar trebui ca Să-şi facă o. ideie 
de, socitlism ? dă 

' 

Alai departe, trebue să climinăin acea parte a. ar 

ticolului care . tratează “chestii cconomico-sociale,. 

pentru că. şi pe acestea le abordează d, Filipidi, cu cu 
o rară competenţă: Aşa, spre pildă, dacă ţărânii noş- 
tri sunt ruinaţi, dacă boerii au.pierdut „moşiile, dacă. 

"comercianții. au „pierdut dughenele,. ştiţi . care „e 

cauza? - 
„Cauza e că,. la mijlocul veacului acestuia, pe Ro- 

mâni i-a apucat „tendinţă fără frâu de a sbura cu 
2 e 

„văţat 7 ani la liceul de la Bârlad. Evident, dar, că . - n



„ră în cadrul. acestui. articol. e 
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orice” preţ . “pănă la culmile culturii “occidentului”. 

Ce e âdevărat şi ce e.-falș în- această frază, ar fi 

intereşant de: discutat; dar această discuţie nu in- 

* 

„După aceste eliminări, ajungem în sfârşit la: ceea 

„ce e în chestie. Aceasta -se imparte în două părți: 
“prima e 'în privinţa idealurilor sociale -în artă; 

a doua în privinţa” Junimismului. Să ne ocupăm “mani 

întâi de partea a doua — - Junimismâl. 

- In privinţa Junimei, a. Filipide în scurt ne spune 
că Junimea sa opus formelor goale: şi barbare ce 
s'au manifestat în literatură; s'a opus formelor şi 

formulelor umflate, sărace. de înţeles, s'a opus su- 

perficialităţii în toate şi a creat un curent mai să- 

nătos în literatură şi “limbă, a* produs câteva opere 

de, valoare, iar, dacă n'a putut să facă mai. mult, 
cauza e că ţara noastră a fost şi este incultă, arc tot 

„şcoli ca în Bârlad etc. — Aici trebue să declarăm că 

"a dat câteva opere de valoare..... . 

Foarte adevărat, şi-mi pare bine că, de astă unică - N 

suntem cu totul de acord cu partea articolului unde 

d. Filipide vorbeşte despre ceea ce a făcut Junimea. 
- Junimea s'a răsculat. contra latinizării absurde a 
limbii, „contra: ncologismelor, contra formelor “goale, 

barbare, greşite, a'creat o ortografie mai omenească. 

"dată, pot să fiu perfect: de acord cu a. Filipide. Po: 
să-l asigur că înţeleg şi: „preţuesc cel. puţin tot a- 

tâta cât şi d-sa utilitatea şi meritul acestei lupte 
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junimiste; decât, de'la această influtnță literară 
binefăcătoare, până-la acea influență socială de care 
vorbesc eu, nai c.un pas, şi ce pasi Dar, zice d. 
F ilipide, Junimea wa putut să facă mai mult pen- 
tru că ţara noastră e incultă, săracă ctc. şi în două 

pagini d-sa inşiră dovezi ŞI ilustrează | incultura, 
. noastră, .. Do DN A 4 = 

In loc de acest lux de dovezi, «le cari nimenea 

mare! nevoc, Kl. Filipide ar fi făcut, mult mai bine; 

dacă imi: răspundea la aserţiunea mea din .chiar 

articolul pe care îl combate, că, într'o ţară incultă 

ca a noastră, e mai uşor dea avea o influență hotă- 

rîtoare.” Şi, dacă e aşa, atunci toate argumentele Şi 

ilustraţiunile d-sale la incultura noastră servesc teza . . 
„mea, nu pe-a d-sale. Cum nu pricepe d. Filipide, 

că, dacă Juniviea a Iputut să aibă o influenţă literară 
și ştiinţifică în ţăra noastră, apoi e tocmai din cauză 

că aceasta e incultă, că e la începutul culturii ci? 

Cum nu pricepe d. Filipide că, în Franţa ori Engli- 

tera, cea mai mare parte a junimiştilor mu numai că 
mar fi putut să aibă o influenţă mare asupra miş- 
cării intelectuale. dar nici - n:ar fi putut să apară 
măcar. pe arena publicităţii ? 

X: dar evident ceea ice iam zis în arțicolul meu — 

“la care răspunde d-sa— că într'o ţară cultă cuni e. 
„Franţa, în fara lui Victor Hugo, Musset, Moliăre, 
e mult mai greu de a hotări o „înişcare intelectuală, 

“dea crea o şcoală, de a influenţa î în bine o întreagă 

evoluţie socială, decât într'o țară semi-cultă cum 
e a noastră,. Acolo, în Franţa, ar trebui „pentru a - 
ceasta un cerc: de genii, la noi jar fi fost de ajuns
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- a Eu - - 

- (alentele de cari “dispunea Junimea. Şi, -cu toate ai 
 cestea, influenţa lor socială a fost mică. 

“acele idealuri sociale ale. unui curent literar şi iîn- : 

lectual? De sigur, e greu de răspuns în” câteva cu- 
vinte.. Totuşi vom încerca. Și, pentru că în princi-. 

- Dar, va obiecta d-sa, ce e acea influență, ce sunt 

piu şi teoreticeşte' nu ne vom înţelege cu d. Fili- 

pide, de aceea îi vom da câteva exemple concrete. 
- S'a vorbit mult de curentul literar al lui Lessing, 
şi! chiar s'a comparat acel curent cu cel junimist, 

| probabil pentru că junimiștii pomencau des de Les- 

sing. ” 

„E adevărat că Lessing a avut mare influenţă asu- 

pra. literaturii şi limbii “germane; el a creat ' întru 

' câtva acel! admirabil instrument de care s'au servit 

în “urmă “Schiller, Goethe, Heine” Lessing a fost 

" creatorul teatrului modern german, „Lessing crea- 

torul cșiticei ştiinţifice în Germania; dar Lessing . 

totede o (dată a fost un mâre cetățean, un mare lup- - 

tător pentru demnitatea: omenească, pentru libertate... 
„pentru ' dreptatea Socială, pentru lămină. Intreagă | 
“lui creaţiune respiră această iubire de oameni, de 
adevăr, de democraţie; el a murit persecutat, sărac, 
dar n'a şovăit, n'a trădat marea cauză pentru care a 
luptat . toată viâţa. Şi aceasta, între altele, face ne: 

muritor. numele lui. Sub influenţa lui s'au desvoltat 

Schiller,. Gocthe, Herder; el. şi cu dânşii formează: - 

"acea perioadă strălucitoare. clasică a literaturii ger- 

mane, acel mare curent intelectual, care a influen- 

ţat atât de mult, aşa enorm de.mult, asupra înjghe- 

bării şi desvoltări naţiunii germane ca atare, Tot 

ET 

    
, 

o
 

ci
te
a 

m 
aa
 
b
o
a



R 
S p 

Idealurile sociale și arta * SR 17 - 

acest curent a provocat curentul literar, intelectul, 

“ revoluţionar numit Zas junge Deutschland” (Germania 

tânără) ai cărei membri “cei. mai influenţi au fost. 
” Heine, Borne, “Gutzkov, Laube, Blundt, Rahel, Frei- 

ligratl, etc.. Aceste două curente literare şi intelec- 

tuale, rezumă nu numai viaţa artistică şi intelec= 

turală dar întru câtva 'şi. viaţa, 'socială a Germaniei 

pentru un secol şi mai bine. Aceste curente literare şi 

intelectuale au făcut, spre pildă, pentru unitatea Ger- 
manici mai mult decât toţi regii şi Bismarkii îm- 

preună. - Se înţelege, nici unitatea, nici desvoltarea . 

Germaniei nu s'a făcut aşa cum. alt visat ci, marii 

Şi nobilii pocţi şi scriitori, dar toţi cei. cari ş acum 

se. luptă -îni- Germania “pentru bine, pentru dreptate, 
pentru îndreptarea relelor “sociale, pentru un- vii- 

„tor. mai frumos, toţi, întrun fel ori într'altul, direct 

ori indirect, îşi trag originea şi sunt influenţaţi de” 

aceste două mari curente literare şi intelectuale, - 

Sar putea răspunde că Germahia e o ţară civi-- 

- lizată; cultă, nu ca noi. Să luăm deci o N/A ase=. - 

7 mănătoare cu noi după cultură: Rusia. a i 
Pe la 1840 se formează în Rusia un. cerc literar şi 

„ştiinţific sub conducerea marelui critic rus Belinsky, | 

a publicistului şi nuvelistului Herzen, istoricului Gra- 

- Rovsky ete. Acest cerc provoacă în. Rusia un puter- 

: nic curent literar şi ştiinţific, din -el es scriitori ca ; 

Gogol, Turghenicff, Dosteitvsky şi alţii. -Dar acest 

- cerc literar nu se închide în formula „artă pentru, 

artă”, o formulă, cum vom vedea mai jos, cu. totul. 

absurdă, Deşteptând Rusia la viaţa literară şi ar- 

tistică, acest grup de literați o deşteaptă, la viaţa - 
Zar as a EA S . - pi 

Gherea. — Studii critice” - N 

a ă a uz pe e Ipirtice | , 
- [i „A E
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umanitară, cetățenească, Sub” condițiuni î nimicitoare, 
sub cnutul rusesc, aceşti scriitori. vorbesc de idua- 

“luri omeneşti, de demnitatea „omenească, de marile 
principii ale revoluţiei franceze. Acest curent a avut 
o colosală influență asupra marei reforme — libe= - 
„area ţăranilor (din iobăgie. El dă. naştere unui alt 
curent, pe la 1860, curentului marelui” economist şi. 
critic Cernişevsky, criticului Dobroliubov, „poetului ' 
Nekrasov şi. unui şir întreg de Scriitori: de talent. A- 
ceste curente literare şi intelectuale provoacă întrea- 
“ga mişcare-liberatoare din Rusia. Tot devotamentul, 
abnegaţiunea, eroismul: tineretului rus, cari au pus 

„în mirare'o lume întreagă, au fost inspirate şi pro- 
"vocate în mare parte de bceste două curente literare 

şi intelectuală. Şi-acum, când despotismul a triumfat, 
_Când un mare întunerec învălue colosala împărăție 
„"Tusească, tot ce gândeşte Şi „speră. în această țară, 
tot ce: Tuptă pentru „un viitor. mai bun, tot ce suferă 

in întunericul Siberiei, a fost inspirat, a fost educat: 
- de aceste două mari curente literare şi intelectuale. 

A înţeles acum d. Filipide? Şi aşi putea „să-i mai 
dau alte exemple. Aşa, spre pildă, marele curent lite- 

rar şi intelectual ce s'a format în ţările scandi- 
„nave pe la 1865 şi al cărui: suflet sunt Brandes; 

„. Bjărnson, Ibsen şi alţii. . o - 
Dar Junimea! In sensul literar propriu zis, „ păs- : 

- trând proporţiile, activitatea şi influenţa ei are » 
asemănare, bine inţeles o slabă asemănare, tu. ace 
tivitatea unui Lessing sau unui Belinsky. Junimiştii 
de frunte au venit din Germania, Fr anţa, d unde 
au adus o frumoasă. cultură literară, ei au fost. 
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influenţaţi, şi-au format gustul lor literat după stră-! 

lucita literatură clasică germană a lui Lessing, Schil-. 

ler, Goethe, Herder,. Heine. Evident că. influenţa îi 

lor asupra literaturii noastre, lupta. lor:cu curentele 

ubsurde' în poezie, în limbă, nu puteau fi decât bine-. 

făcătoare, progresive, aproape revoluţionare. Da, de- 

sigur - lupta Şi influenţa literară a /unizmei în acest 

sens au ceva din lupta lui Lessing. Di a 

In schimb, întru cât priveşte spiritul acestui cur. 

rent, spiritul social, mu numai că na fosti 
aceeaşi direcţie, dar n'a fost nici indiferente 

ci, ceea, ce ce mai rău, a :fost în multe pri- 

vinţe contrar spiritului lui Lessing și tuturor marilor . 
curente literare şi intelectuale ce s'au.produs în ace= 

laş sens, /unimea s'a răsculat contra. formelor izoale, 

contra cuvintelor mari golite de înţeles, pângărite în 

gura Caţavencilor şi Farfurizilor noştri. Juniinea . 

sa sculat contra spâculei ce se făcea cu aceste cu-.. 

inte. a ” E | 

Decât, tot zeflemisind, bătându-şi joc,. „repudiind - 
cuv intele mari, au'ajuns- să zeflemisească, să- repu- . 
dieze Şi adevăratul. conţinut: “al acestor: cuvinte. uni 

mea, cu [drept cuvânt, şi:a bătut oc de: marile cuvinte 
Libertale, Fraternitale, Egalitate, cari: ajungeau un. 

" mijloc . de exploatare în. gura politicianilor noştri 

“puţin scrupuloşi; dar, dând :afară . aceste cuvinte, 

Junimea le-a dat afari cu conţinutul lor cu tot, sau, 

cum ar zice neamţul: a dat afară apa din copaie îm-. 
 preună cu copilul. a - 

In această privinţă, :uinimea + Sar asemăna. cuun - 

muzicant, care, scârbit și revoltat cu drept cuvânt, 

. 7 .



ii simpatiei. omeneşti; -ei luptau în adevăr. pentru - 
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„de profanarea, de . caricaturizarea. „genialelor crea: 
țiuni muzicale ale marilor maeştri de către flașne-,, 
tarii din. stradă, sar scârbi de -înseşi: capodoperile 
muzicale, și s'ar întoarce la muzica de acum două 

“sute :de. ani, confundând -astfel execuţia păcătoasă 
cu valoarea, “intrinsecă. A unor creațiuni - nemuritoare, - 
Cum această distrugere a conţinutului adânc uma= 
nitar,-a marilor idealuri umanitare şi sociale, a in- 

” Elăenţat 'asupra activităţii „politico-sociale TE Juuir - 
> Nei, aceasta nu ne: priveşte aci, fiindcă aci scrim 

un articol literar, nu: politico- social; aci deci ne in- 
” teresează . influenţa -acestui. factor asupra Junimei - 
literare şi. înlelecluale. Pentru noi, e. ncîndoelnic ică 

- această influenţă. a. fost: foarte- desavantagioasă. 
In: adevăr, „Lessing Şi literatura clasică germană Ă 

s'au mariifestat ca deschizători de drumuri noi (bahn- 
„ brechend) nu numai în limba și -forina literară, dar 
“mai. ales în fondul, în conţinutul şi. spiritul. litera- 
turii lor. Ei deschideau orizonturi. Jargi gândirii 

libertate, frăţie” Şi "egalitate, în sensul adevărăt al 
cuvântului; ei au fost revoluționari nu numai în. 
formă dar şi în fond. Ce s'a făcut deci cu acest con- 
ţinut, preţios, cu spiritul: social; cu ideile largi, uma- 
nitare, ale unui Lessing? Acestea au fost date a- 
“fară, :după cum am văzut, împreună “cu cuvintele. 

- mari, Şi înlocuite cu „un conţinut „cons crvator, câte 
odată reacţionar ŞI în_ orice caz, contrariu celui al. 
lui. Lessing. Și astfel s'a arătat un fenomen: așa | 
de: rar în istoria desvoltării literare şi intelectuale, ă 

„<a: un cerc literar câre a fost Cahnbrechend, Cum 
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"* zic nemţii, progresiv, aproape: revoluţionar, în lupta 

pentru limbă Şi forma literară, : a fost conservativ 'câte 

odată chiar reacţionar, pe cât e vorba 'de conţinutul 

Idealurile sociale și arta . 2 24 

„ideal şi spiritual, de conţinutul social al acelei for-. 

„Şi astfel, în ţara noastră, unde sunt: posibile 

corabinațiile cele mai stranii, unde € posibilă. o con- 

'stituţie liberală alături de-o practică şi de niște Mo- 

ravuri aproape feudale, -unde sunt, posibile împere: 

cheri .ca- liberalo-conservator, ete. sa făcut. posi. 

bilă Și imperechere Lossiug “Schopenhauer. „. 

- Pentru ca, “în câteva cuvinte, printr” UN singur cg- . 

emplu, să caracteristm marea deosebire dintre cu- 

rentul literar 'al /uzimei şi curentele progresive ide- 

spre cari am vorbit, rog pe 'cetitorii mei, mai ales 

pe acci.cari cunosc istoria desvoltării literare imo-. 

derne, să-şi închipuiască pe Lessing, Schiller, Heine, : 

pe: Belinsky, Herzen, „Cernişewsky, . pe Brandes, Ib-. 

„sen „„Biărnson, etc: semnând o petiție în care. „sar. 

“cere înfiinţarea pedepsei cu moarte, 2 af 

Se înţelege că această, formă atât de nouă, cu spii 

ritul şi fondul aşa de vechi, nu puteau să ie casă 

bună împreună, şi fondul nu putea să mu aibă o in-'- 

fiuenţă rea asupra formei, asupra - desvoltării ei, 

* Pentru că; încă o dată, ceca ce a dat iputere atât de 

- mare. literaturii clasice germane-a, lui Lessing, Schil- 

r, Goethe, - Herder, ma. fost numai: forma splendidă 

nouă, ci. conţinutul ideal umanitar, . spiritul” înalt, 

ideile mari. sociale ce ca. conţinea. “Însăși: forma a 

nutului: pe care trebuiă să-l exprime, . 

= Lipsiid acest: Spi t social; înlocuit cu. altul nu     
  

+ 

. 

"a putut să devie atât de frumoasă mulțumită - conți: |
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mumai neasemănător, ci în multe: privinţe contrariu, - 
„evident: că acest „conţinut! trebuia : să influenţeze în 
“rău şi forma, astfel . încât chiar întluența pur lite- ară și ştiinţifică a Junimei' a fost mai mică de cât 

ar. fi putut fi, luând în seamă talentele de cari dis: 
punea. Ideile, principiile; idealurile conservative şi 
Schopenhaueriane :nu pot;să. inspire o mișcare lite- 

» Yară-artistică. Aceasta. trebue să o recunoască chiar 
acei cari -cred aceste principii salutare în alte pri: 
vine, Se: let N - : . 1 LI . _Şi dovada că principiile Junimei n'au putut să; 
lormeze o puternică legătură. spirituală între mem= 
brii ei, o legătură care să-i țină strâns-legaţi într'un 
rup de luptă literară, e faptul că membrii ei s'au 
despărţit, s'au imprăştiat şi chiar cei mai de scamă 
s'au. apucat de alte ataceri în afară de literatură şi 
mişcarea intelectuală. a țării. Şi iată.că Junimea, cu 
cei mai mulţi membri încă în viaţă, a 'ajuns să .facă 
„parte din istoria trecută a literaturii noastre, — ceea 
ce nu sa întâmplat iarăşi 'cu.nici un curent puternic 
"literar şi intelectual ce a existat vreodată. Și astfel, 
in parte, s'a zădărnicit o mişcare literară şi intelec: 
tuală, care ar fi putut să dea cu totul alte roade. 

„-Şi,- deci, pe altă cale ajungem la-mceeași concluzie 
„la care am ajuns acum. 7-ani în pasagiul pe care îl 

  

  
- citează d. F ilipide, şi anume că întâurirea Țunimei 

: şi roadele „ce-a- adus ea ca grup literar şi: inteleq- 
tual: ar fi trebuit: să fie-mult măi mari decât au 

fost, având în vedere talentele din cari era compus. 
Şi una din cauze e că Junimei îi lipseau acele idea; - 

„luri măreţe 'sociale și umanitare cari influențau cu-



  

rentul literar a lui Lessing das junge Deutschland, 

Belinsky-Herzen, Brandes-Ibsen, etc. Se înţelege, -e 
uşor a reduce la 'absurd. vorbele adversarului, zi- 

când: „dar ce voiţi? Ca Junimea să fi produs nişte 

Shakespeare şi Goethe, şi să lumineze“aşa-de odată : 
ţara românească 7” De sigur că nu, Shakespeare ori 

- Goethe sunt nişte "accidente fericite pe cari le pro:. . 

“duc. popoarele la sute ide ani unul, iar o intreagă 

- ţară nu se luminează: de odată de o sută de grupuri. 

şi curente literare. Mai mult, cu insumi in acel arti. .. 

col dovedesc 'că:cpoca istorică in'care s'au desvoltat 
junimiştii a fost defavorabilă -pentru o puternică 
mişcare literară şi intelectuală. Deci, nu-mi fac in 

privința aceasta nici o iluzie.” Decât, cred şi sunt 

convins, că, "dacă Junimea ar fi fost condusă şi pă- 

“trunsă de înaltele idealuri sociale de cari am vor- 

bit: mai:sus, rodhicia şi influenţa ci-ar fi fost mai 

insemnate. şi mai binefăcătoare “chiar dela inceput; 

„ea ar- fi şi mai puternică acum, şi influenţă ei Sar. 

întinde cu mai mare 'tărie de acum înainte. 

Aşi putea ăduce multe exemple: din activitatea 

— Idealarile sociale şi arta E 23, 

Junimei, pentru dovedirea 'ziselor mele; îmi lipseşte. 

însă spaţiul, de aceea voi aduce“ numai unul singur 

şi acesta e însuşi. articolul d-lui Filipide care arată 

“atât de bine că am dreptate. : 

In adevăr, Convorbirile Literare, după cum se 

“ştie, sunt organul Junizmei. După 23 dc ani ai acestei 

, reviste, Junimea scoate un număr festival ŞI in acest 

acest “număr dc serbare este şi un articol pentru.apă- 

_rarca idealurilor ci, scris de d. Filipide. Ei bine, în 

„tot arțicolul d. Filipide arată . că nici nu pricepe
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măcar cuvântul! idealuri, îl zeflemiseşte, râde Şi pe- 
trece pe socoteala „ui, parcă cine ştie ce comicărie 
ar. fi. | 

| „Idealuri” , zice 4. Filipide, „plănuesc ș şi cu atâtea; 
„când n'am nici o treabă încât-mă. minunez cum după 

“ Idealuri, de altfel, - după d. _Filipide, are  ficeare” | 
„om, numai „unul şi-l pune în „bani, altul în glorie, | 
altul” în himeră de. egalitate...” şi afară. de asta. ce I 
trebue - idealuri, mai ales artistului ? lată spre pildă, 
zice_tot d. I ilipide „Goethe şi Schiller, nişte. oameni * 

„ca toată: lumea, din punctul de vedere al idealelor, 

teoria d-lui Gherea nu- „mam ales “măcar un, înger”. 

dacă: nu poate “ceva mai pt jos.” Cum nu? 0 fi 
învăţat: “şi sei la liceul. din Bârlad! Ce trebue idea- 
luri ârtistului ?* urmează. d-sa.- lată, Pietro . Aretino, 
a fost un pungaș, un escroc și pe 1ucruri de seamă a 
făcut în artă! Și în felul acesta, apără d. Filipide 
idealurile juniniiste!l. Nu-i vorbă, Junimea nu poate - 
fi ivinovăţităi pentru toate câte le spune d. Fili- - 

„pide, dar totuşi -e neîndotlnic că această absolută 
nepricepere a idealurilor sociale. Şi petrecerea pe so- 

_„coteala lor :e caracteristică pentru 'un discipol al 
Junimei. şi e neindoelnic că şi accasta are o. bună 
parte de -vină, dovadă de altfel- că acest . articol 
monumental. e. tipărit în. numărul festiva? al Conoor- 
dirilor, i DR 

"Am. sfârşit Cu partea a doua a articolului d-lui 
Filipide,. care, trata „despre Junimea, acum trecem 

, - _ 7 

  
la partea întâia, care a fost menită în gândul auto-:



  

idealurită sociale şt arta _ „35 - 
  

  

rului să trateze despe idealuri sociale ŞI. artist, sau, 

mai bine, despre. netrebnicia idealurilor, pentru Ar! 

artist ca atare. -. : ..: i [| 

„= -D. Filipide, după ce citează un: pasagiu “din Cri- 

icele -mele despre idealurile. /irpimei,, urmează” așa: - 

-- „Acest: scriitor. confundă idealurile sociale, -adică. în... 

limba. d-sale, socialiste, cu întreaga desvoltare ini - 

telectuală a orâului, ca. şi cum faptul că ar aveaj 

cineva idealuri ivialte ar fi un talisman, care * ar 

„face! din el. întrun mod necesar un imare “artist, 

. scriitor, dispensându-l de altă ' muncă şi. putere. Eu, 
“cred... » „Ce krede d. Filipide vom vedea mai pe urmă, 

ceea ce cred'tu însă, e că în polemică se.cere să ex- . 

pui vederile adversarului întruri mod corect, să: nuzi: 
"“ atribui lucruri pe 'cari nu .le-a spus,. şi mai ales 

contrarii „celor zise de el. Aceasta cred că eoce 
rinţă de corectitudine elementară. D. Filipide pare 
a nu o recunoaşte de loc, - f 

Aşa dar, eu confund idealurile sociale cu întreaga | 

desvoltare intelectuală şi după mine. idealurile so- 
ciale ar fi un talisman care face pe om mare scrii- 
tor fără altă muncă şi putere! Or, —unde a venit vor-. 
ba despre idealuri şi artist şi mai ales chiar-în ar- 

iicolul la care răspunde d. Filipide,—am! însistât asu-- 

- pra faptului că idealurile înalte nu sunt de. loc uri 
talisman. „Pentru opera artistică 'moralizatoare”, z 

cu în ace] articol, „se cer deci două condițiuni: srl. îi 

„area morală şi ideală a artistului şi puterea crea- - 
toare, geniul. Una singură din ele nu ajunge. Să pre- 

supunem 'un „om cu înalte ideâluri dâr fără talent 

„de pictură. Să.zicem că presupusul pictor'ar face un 

“a
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* tablou cu subiccet şi scop foarte moralizator; fireşte 
"că, în ciuda. moralității pseudo-+pictorului, tabloul va 

fi prost, picioarele vor fi unul mai scurt şi altul 
mai Jung, între părţile. trupului nu va Yi nici o pro-. 
porţie... în sfârşit tabloul -va fi o Caricatură şi numai 
putere de a moraliza ni Wa avea.” Iată ce zic cu chiar 

„în articolul la care răspunde d. Filipide. Cum se 
poate -să nu: fi- înţeles d:să un pasaj atât de clar? 
Curios. Şi .ceea ce-i mai curios, € că, atribuindu-mi. 
o absurditate, o ideie absolut 'contrarie celei pe care 

„am - susţinut-o, diui în” tot articolul stăruieşte :să 
-combată acea absurditate,. Soliaă polemică i | 
"= Eu cred. atâta”, urmează d. Filipide, „că întrun. 
“anunfit „loc şi timp, o operă de-waloare este posi- 

„bilă numai cu condiţia ca acela care se încearcă să 
! o- producă, să se împărtășească mai întâi din cultura 
"-deja existentă, că adică unsQm care, fără ca să cu- 
noască cecâ-ce se ştie deja până acum în matematică, 
Sar incerca așa-“de odată şi de capul lui să studieze 

„numerele, liniile şi suprafeţele, ar ajunge până la ta- „- 
„bla:lui Pitagora ori” poate, dacă ar avea inteligenţa 
lui „Pascal,. până» la câteva teoremă din gcometria - 

„Iui Euclid, şi dacă ar vrea să enunţe cu sgomot des- 
"coperirile ar. deveni ridicol; cultura .0 cred trebui- 
toare pentru progresul unei literaturi şi: de la -Hora= 
iu încoace toată lumea tot așa a.-crezut-o”, E 
"Aşa crede d. Filipide, iar noi credem: „că d-lui 

n 

face. aci o confuzie curioasă şi :regretabilă,. adică . a 
mai mult, curioasă decât” regretâbilă. Confuzia :pe. 
care o face d-lui e.că: amestecă fo operă de: artă cu 
o operă ştiinţifică. - .. Dă o 4 
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Această confuzie îi ascunde adovărul dinaintea o- 

„-chilor. Dacă -ar fi “priceput - şi aprofundat - -dite- 

renţa.. între o operă artistică şi una ştiinţifică, “atunci 

necesarmente d-sa trebuia să fie de: acord. cu mine” 

şi atunci nici articolul mar fi -văzut. lumina zilei, 

ceea ce, în primul rând, iar fi. fost în avantajul d- sale. _ 

Și fiindcă această confuzie şi această diferenţă e 

aşa de importantă, ne vom opri la 'ea mai: mult. 

„Se înţelege că, pentru. o'operă ştiinţifică de va- 
loare, trebue ca “creatorul ei să cunoască tot-ce sa- 
făcut-până la. el în -acecaşi: ramură ştiinţifică şi 

în caz contrar pscudo-savantul va face o operă ridi- 
"culă; dar nimănui; (de la- Horaţiu încoace, şi spe: 

răm că şi-până la el, nu i-a „venit în gând să: sus- 

- ţină, că un poet de geniu va fac o operă 'ridicolă, 

„dacă nu va cunoaşte tot: ce su scris în literatură până 

"la el. Se inţelege că e. şi o parte de adevăr uci.. Şi 

cu am. susținut că o largă cultură literară: va ridica: 

şi mai mult valoarea: producţiunilor literăre alc unui 
artist, dar de sigur, nici eu nici nimeni pe lume 

wa susținut” că în caz "contrar opera -tnui: artist 

va fi ridicolă. Robert Burns, cel: mai nare poct. sco-: 

țian şi unul din cet mai mari poeţi ai Engliterii, i 

fost - un ţăran muncitor de pământ şi n'avea “decât, 

crâmpec de. “cunoştinți literare, . Cu toate -acestes a” 

„produs lucrări geniale. Un: țăran român care ar avea 

aptitudini geniale: pentru. matematică; dar lipsit ab- 

solut: de price cultură cum este, ar putea să ajungă cu 
descoperirile lui . până - la tabla înmulțirii şi- dacă 

ar anunţa: descoperirea 's'ar face ridicol; dar ţăranul." 

;



, . - | - 

"28 - dă Idealurile sociale şi arta | 
- - ” îi) Di - 

român. care: nici n'a âuzit de existenţa vre-unei.. Ji 
teraturi, creează capodopere . cuni- sunt: Afforifa, 
iu copilul, Aleşterul Alanole, etc... cari ar putea 

„să figureze cu cinste -în orice literatură europeană. 
De unde. această deosebire aşa .de „mare? Ea - 
“provine din Însăși: deosebirea materialului cu care jp- 

. percază ştiința-de o parte şi: arta !de alta şi din deo- a 
" sebirea: modului cum lucrează. asupra noastră. știința 

şi arta. Ştiinţa are a face cu cunoştinţele omeneşti, 
cu producţiunile intelectului omenesc, hotărâte, pro- 
_gresânde,. acumulabile, cari pot să fie” strânse şi con- 
"semnate; -arta (literatură, poezie) are aface cu sen- 

țele „meneşti, foarte - capricioase! şi. variabile după. 
„timp Şi loc, după fiecare.om; ele progresează “foarte. - 
„lent Şi sunt neacumulabile, _neconsemnabile,. ete. 
- Un om. care: se' ocupă” de matematică, va găsi în 
cutare - sau' cutare volum . consemnate toate. Cunoş- 

"tinţele. matematice dela Pitagora. până în - zilele 
- noastre. In care volum vom găsi consemnată, gelozia 
„de la Homer până în zilele noastre ?. (Şi de aceca un 
„om care.vrea să facă o- operă ide valoare în mate- 
matică trebue să cunoască „negreşit întregul lanţ al. 

> „ cunoştinţelor acumulate, altmintrelea va face o operă 
E ridicolă; iar artistul care va zugrăvi” gelozia, poate 

să facă o operă de mare valoare necunoscând nici 
pe Othello! “Tocmai această mare deosebire a făcut: 

pe mulţi să-cadă in exagerația contrarie, NCrCcunos- 
“când nici 'o influenţă culturii largi asupra creaţiunii 
E artistice, ceea ice“e desigur iarăși .o greşeală. 

D,  Filipide sc. vede că nici n'a. auzit măcar de-. 

. 

Zi " -timentele, „emoţiunile, , „pasiunile, dorințele, năzuin- 
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” existenţa unci' întregi. şcoli, e critice” literare care nu- 
“mără.! partizani celebri. ca Zaine, etc, şi care . sis- 

ține că cultura ştiinţifică” disiruge arta ȘI. talentul 

artistic, gt E |. 
Modul. cum lucrează asupra, noastră Savantul - şi 

artistul, o operă ştiinţifică şi :o operă „dle artă, e ia- 

-răşi deosebit. Un' savant .lucrează asupra intelectului - 
„nostru, - asupra priceperii noastre şi are ca- material, 

cu care şi prin care lucrează, obiecte, lucruri, feno- 

-mene "ce au însemnătate pentru oameni întrun mod 
„indirect; astfel sunt cantităţile pentru un: matenia-. 
_tician,: corpurile» cereşti pentru un: astronom, struc= 
tura şi clasificarea plantelor pentru un.botanist (des- 

„pre ştiinţele sociale nu vorbim 'în acest: articol). 

Artistul însă lucrează asupra sentimentelor noastre, 
Materialul cir care lucrează el, e insuşi: omul, sunt 

| pasiunile, simpatiile, idealurile „omeneşti,  năzuințele 

"omului -spre bine, “frumos, - drept, -adevăr. Acesta 
doar e. materialul cu. care lucrează artistul, scriitg= 

rul: poetul; cu acest material şi prin cl dânsul: lu 

" crează asupra oamenilor. Cum se poate dar ca "mate- 

-Tialul cu care şi prin .care lucrează el, st fie indife- 

rent pentru opera lui, şi să nu depindă” de dânsul. în- - 

„semnătatea operei artistului, trăinicia -ei?- Cum &e 

poate ca ideile şi idealurile sociale să fie indiferente 
pentru opera artistului ? Pentru că, ce sunt aceste idea- 

- luri sociale, decât năzuinţele ideale de mai bine'în | 
“sensul social, năzuinţe de iubirea omenească, de sim- , 
-_patie, -de 'domnia - simţimintelor. şi instituțiilor fră- 

eşti între oameni, de “dreptate . socială ?. Şi toate a- 

„ceste sunt. însuşi mâterialul poezici. 

.
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văr, cu oare, care rezervă, admite ce zice. d. Filipide - . “e - =. . 
. i că adică idealurile sociale, idealurile: savantului, nu 

influenţează asupra operei lui, care depinde de. 
„alte condițiuni. Zic cu 0are care rezervă”; -pentru' 
că şi d. Filipide, poate, va admite că un savant, sau 

“un grup de savanţi ce vor avea ca: ideal. propăşirea * 
-. ştiinții în ţara lor spre mai marele. bine. a] 
„semenilor, vor avea, şanse 'să facă mai mult în ştiinţă 
„. decât acei cari se .vor conduce numai de interesul. - „ bănesc. Și iarăşi cred că. va admite şi d. Filipide, 

că, în vremurile când ocupațiile şi descoperirile ştiin- 
- ţifice. puteau să atragă după ele. tortura inchiziţiei: 

şi moartea, atunci desigur: pentru. ocupațiile ştiin= . - 
_* țifice- şi pentru lăţirea cunoştinţelor. ştiinţifice se 
_ ceteau inalte idealuri sociale” şi. cetăţeneşti. De cât, 

şi atunci. idealurile savantului aveau o însemnătate 
- indirectă. Pentru vremea noastră, admitem 'că idealu- 
rile savanitului îvâu aface cu 'operilc lui ştiinţifice, că . 
nu-i Sunt necesare. pentru acele operg. şi că o.de>. 

> coperire mare ştiinţifică: va - produce  ucelaş e- 
fect “dacă -ar”fi' făcută de un escroc ca Aretino 

„ori de un om ideal'ca Shelley. Ra 
In opera unui matematician se inţelege. că nu 

„voi căuta idealurile sociale ale savantului, pentru 
că ele iu pot să fic exprimate întrinsa şi deci ea nu: 
„mi le va suggera. In opera unui poet însă, şi mai -. 
ales în a unui mare poet, sunt exprimate simpa= 

 tiile, „lui, “idealurile lui, şi această. operă va 
tinde să 6. suggereze aceleaşi “simţiminte, aceleaşi 
idei şi idealuri. Și dacă e: așa, şi_uşa este, atunci 

In privinţa. omului dc Ştiinţă se poate, in: ade- 
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e evident că, cu cât” sentirientele exprimate în - o 

pera artistului urit mai umane, -mai nobile; Cu cât 

ideile şi idealurile .exprimate “în ea sunt mai largi; 

cu atât'opâra artistică e mai trainică, mai adev Arată, | 

„mai frumoasă; mai prețioasă, De la-opera unui ma-' 
tematician voi cerc să fie la “înălțimea Ştiinţifică 

„a epocei, pentru a nu falsifica cunoştinţele şi inte- 
ligenţa- oamenilor; de la opera unui. mare poct cer 

“să fie la înălțimea sentimentală şi ideală a cpocei, 

spre. a. nu falşifica simțimintele şi idealurile pa- 

menilor, Aceasta, sper, e clar ca lumina zilei... 
Se înţelege, 'nu voi căută înălțimea- ideală a artis= 

tului, într'o descriere a unui peisaj; dar, după cât 

“ştim, nici un mare poet dintre. acei cari fac-mândria | 
„omenirii, nu sau ocupat numai -cu. peisaje, ci au: 
vorbit şi au fost preocupaţi de sentimentele, (le des-:: 

tiriele, de simpatiile, de idealurile omeneşti. Se în-. 

ţelege' iarăşi, că nu cad de loc în exageraţie,; făcând _ 

“din idealurile înalte un talisman. In contra acestei 

absurdităţi m'am ridicat de mai multe, ori şi noi 
am văzut deja ce bine:m'a înțeles dd. Filipide. 

Și iarăşi, se înțelege că; spre pildă, puterea de 

a suggera imagini şi sentimente, e cea dintâi con- 

diţie. fără kle care nici nu poate exista, un artist 
scriitor, Şi cu cât ec mai mare această putere, cu atât 

e mai mare artistul. Decât, din doi artiști cu ace- - 

iaşi putere, cu permisiunea d-lui Filipide, îmi per 
mit a crede că e preferabil 'acel care are idealuri 
sociale mai înalte şi cred că acesta din wrmă va 

fi 'şi un poet mai mare şi „opera lui va fi mai fru. 

o moasă, mai dtirabilă. - - a -
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“Intre Aretino şi Alfieri, prefer pe cel din urmă; | 
„> deşi, după puterea -artistică, Alfieri poate n'a .fost .. 

- mai mare decât Aretino; dar Alfieri prin operele | 
“lui artistice a' chemat la. deșteptare Italia din acea . 
- degradare pentru care au lucrat între alţi şi Aretino, .. 
Pulei, Ludovico, Dolce, etc. Şi de aceca, vorbind de : 

»„. Aretino, un critic mai pricepător va zice: „păcat, 
“dacă n'ar fi fost “așa : degradat şi desfrânat, ar fi 

putut: produce o 'operă .cate ar. fi rămas”, Se înţe- - lege, d: Filipide gândeşte cu totul altfel. După d-lui, 
„dela'-idealul. scriitorului atârnă numai direcţia în - 

__ care. lucrează un om, adică un patriot va produce 
“scrieri, patriotice, un om religios va scrie. lucruri 
evlavioase şi tot aşa mâi „departe, dar «cât de dura- 
bile “adică -adevărate şi înţelese şi frumoase vor fi 

„=. serierile, “aceasta atârnă de atâtea împrejurări. in- 
„dependente de idealurile scriitorului, (cultură, iri: 

teligenţă, bani, sănătate; gust de a. scrie)”. Nu ştiu 
zău ce-i vor fi făcut diui Filipide ideile şi idea- 

-- lurile,. că tare .le;, persecută, Inchipuiţi-vă “numai: 
insemnătatea,. durabilitatba unei opere artistice poate 
să. depindă de ice voiţi — de cultură, bani, sănă= 
tate, statură, dentură,:numai de idealurile artistului, 

“de idealurile incorporate. în opera artistului, nu. 
Parcă idealurile sociale nu 'sunt și ele o parte a 

- desvoltării “culturale, în “sensul lârg al cuvântului. . : 
Și parcă „nu tot: cu atâta drâpt pot să spun şi cu, 

„că de la gustul artistului va depinde. forma .scrie- 
silor lui, dacă. va scrie “proză sau. versuri, poeme 
său: drame, ctc.: iar însemnătatea scrierii va. de. 

- “pinde de alele ș. a. m. d: Cuni--vedena, greşeala 
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consistă în eliminarea unui “clement al operei aL 
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țistice, pentru a recunoaşte însemnătatea -operei. D.. 

T ilipide şi alţii de puterea analitică a d-sale, eli- 

minează un clerhent constitutiv al unei opere artis= o 

minare opera urmează a -fi însemnată, .conchid că - 

elementul“ eliminat nare. nimic . aface “cu jisemnăe . - 

tatea operei. E tot aşa de logic, ca şi când cineva 

Şi-ar smulge o şuviţă de păr ŞI văzând că, n'a: chelit, 

_ar.scoate concluzia că a fi chel sau ba, nu depinde Ă 

de” păr. 2 Sa . 3 

Desfacerea unui tot în clemeităle lui constitui-. 

„tive e o necesitate. a fzândirii, -a „cunoaşterii, în 
aceasta doar. consistă. analiza. “Decât, nefiind dar. 

uaturor capetelor să tie analitice, multe ciudăţenii 

"Sau întâmplat în “manifeş tările, -gi ândirii : omeneşti, 

, 

““seli e şi despărţirea "formei: de fond -in opera. de : 

mai ales în filozofie şi, „estetică. Aşa, - spre. dă ; 
- ._. .. PE 

esteticianii. metafizici, . după . .ce descompun opera. 

„artistică în «Elementele ei, incep. să climineze ai E 

ceste „elemente” unul; după” altul - și "după ce. le: 

au eliminat, pe toate, când n a. “mai “rămas Di 

mic, acest nimic a 'fost botezat forma ideală, trâns-:. 

cendentală, vecinică -etc; Și niai. frumos e că „pentru 7 

esteticianii: metafizici, tocmai . acest "nimic consti- 

tie esenţa artei: Din acecaşi ordine” de idei şi gre-, 

   

. artă. Nepricepând unii—adică niulţi-— ră. forma | şi. 

fondul în: artă pot să. fie despărțite numai în ab: 

stracţie, - că în. realitate e imposibilă forma fără > 

fond” şi fondul „fără formă, le separă și caută în” 

formă însemnătatea și iiţelesul artei, iar fondul pen-. 

Gherea: — Stu ti crivee Ă - a i 3
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“vărurile. de mai: sus, dar cari. cad în cele mai ab. 
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tru ei e secundar, e acşidental; esenţa e fotina. A. i 
 cestei. concepții Sreşite se datorește formula artă 

. pentru: artă. i 
Alţii, revoltați - contra: acestei concepții, false. şi 

"a. formulei înguste, cad într'o exagerare contrarie — 
Şi: comit p, greşeală identică. Despărţind formă de 
- Fond, ei, ca protest contra formulei artă pentru artă, 
„care "ede esența artei în formă, văd. esenţa .in fond. 

    

IE Fondul -€. esenţial, . forma ! e accidentală; oricum 
ar fi forma, 'fondul să, fie. însemnat. Și, ca rezultat, | 
S'au apucat să dea ieţete şi teze cu cari ar trebui. | 
artistul să umple producţiunile : lui. Și câtă: gân- 
dire,: câtă luptă -a trebuit, -ca „să âjungem- la acest: | 

“ mare, “dar simplu Și clar adev: ăr,—cum sunt de alt: 2. + 
"fel toate. adevărurile. mari,—că forina şi. fondul ' nu - -) 
„pot să. fie despărțite unul de, altul idecât. în ab- ț 

„ Stracţie, că frumosul unei opere, de artă. consistă , 
„tocmai _în armonia fondului cu: „forma, că “fondul 
şi forma, deopotrivă ajută și constitue chiar î înseni ; 

mătatea și frumosul unei opere. Să Pa: 
"Deci, „cea: mai mare, mai adevărâtă; mai însem- -- | 

: nată operă. artistică ce sar. putea măcar imagina: - --, 
întro anumită. epocă, e aceea care, va avea cea mai. 

„. perfectă formă artistică posibilă în acea epocă și cel -. 
„mai : însemnat - “fond, „adică: cele.? mai înalte 'senți- -: în 
“ente, „idei, gândiri, idealuri la. „cari s'ar fi putut . Sa 
"ajunge in acea. epocă. Ce simplu şi: ce. clar adevăr! 
Și Câr de. puţini sunt acei cari lau pătruns şi cât | 
„de mulți sunt acei: ari vorbesc: papagaliceşte de | 
armonia formei şi fondului., cari repetă chiar ade-: i - 

!   

N
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surde greşeli, când e vorba de. a, “aplica aceste ade | 
E văruri, şi câţi: sunt acei cari fac "greşeli aproape - 

vot ătât ide mari ca şi. -cele! facute” de d. Filipide. “.--. 
“Inchipuiţi=vă numai! dealurile artistului, idea . 

lurile incorporate în. opera artistică; nau" nimic de - 
a face! cu însemnătate, Frumuseţea,  durabițitatea 
operei! . - / - 

; Să Tuăni de pildă geniala - Docmă, a lui Shelley: 
- „Lao! and Cytha”. „In această: poemă, într'o: for- 
“mă genială. sunţ incorporate -imensa.. iubire . a “poe- . 

tului și marea lui compătimire: pentru tot-ce suferă - - 
„şi. plânge, iubirea -nemăsurată de adevăr” şi libertate; 

“ura contra” nedreptăţii şi apăsării, înaltele şi ne | 
infrânatele: năzuinţe spre desrobire,- spre. - „drepta- | 
“tea. socială, spre frăţia omenească." Acum scoateţi: - 

- “din poemă- acele. idealuri. -ale artistului, idealuri cari 
. după-:d. _Filipide nau nimic de a face cu: însemnă-” 
“tatea şi durabilitatea £ operei artistice, şi. spuneţi ce 
va rămâne. Va rămânea, forma, versurile geniale... - 

* Dar această formă, aceste-versuri sunt. inspirate toc-: 
: = mai de idealurile artistului, inceste versuri exprimă. - 

“acele idealuri, ele 'deci nu pot. să rămâe când dis- - Bi 
„pare ceea. ce ele - exprimă. Atunci 'ce va "rămânea ?. 
- Poate ar putea să spună d. Filipide. “ Dao 

: Pentru a “lovedi teza” “d-sale, că idealurile nau 
„nimic "de a face' cu insemnătatea „operei de artă, d. 

. Filipide. aleagă tocmai la” literatura” antică,-la Greci, 
“crezând că măcar în: vremuri atât 'de îndepărtate | 

| „„Săcşi găsească un argument. pentru teza ce susține. 
Puteţi să vă închipuiți | ce i sewa întâmpla sărmanei 

| „„ literaturi greceşti când, o va caracteriza din punc-
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tul. de. vedere al idealurilor sociale şi morale d. Fi- 

lipide. Ascultaţi numai: „Homer”, zice d-sa,- „unde. 

tot, idealul său stă in “mâncare multă şi în bătae, 

apoi. teatrul lui Eschil, Sofocle cu. fatalitatea, ce 
mai ideal! —..şi teatrul lui Euripide cu desnădăj- . 

—duirea şi . scepticismul”, -De discutat idealurile în 

“artă, bine înţeles cu d. Filipide, nu voi mai dis--. 

cuta; aşa în treacăt numai îi voi aduce opinia u- 

mui cunoscător, care a studiat literatura antică toc 

mai “din acest. punct de vedere. Lucien Arreat în 

frumoasa. sa carte: „La morale dans "le dramă, Pe: 

-“popee. et le roman” rezumă astfel studiul său asu- 

-pra epopeii şi dramci antice: 

„Am arătat.de la început în epopeeă și drama! pri- 

mitivă expresiunca 7arilor scopuri -sociăleAceaşta . 

inseamnă, precum fără îndoială “s'a observat, â stu- 

-dia sentimentele, în: obiectul! -lor, acțiunea omenească” 
- în rezultatele ei şi, dacă pot zice astfel,: datoria. în - 

înfăţişarea - ei exterioară... Sfinţenia : mormintelor, 
„trăinicia . familici, puterea. cetăţii sunt: scopurile po- 

- Zitive “de cari încă. se călăuzeşte pasiunea i îh tra- 

„edia antică!” .. Ea 

| E curios cât de. mici par toate. văzute prin. pris- . 

: ma d-lui Filipide, la ce proporţii. reduce disa tot 

ce. atinge! dealurile „epopeii şi. tragediei greceşti; 

sunt. mâncarea, “bătaia ŞI scepticismul. Gocthe şi 

"Schiller, „după: idealuri, sunt. ca: toți oamenii, " dacă” 

„nu mai:jos, socialismul e un “fel de sectantism, 

socialiștii. nişte ' sectanţi caraghioşi Ş. am. d, 

_- - Pe. oamenii mari ca şi oamenii : mai. puţin 

„însemnați “dar: cari es. din fagul comui, trebue | 
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- să-i. „judecăm după măsura pe care ne-o dă genialul 

Hegel pentru oamenii “istorici. „Oamenii istorici”, zice 

Iegel, ptrebuesc - judecaţi după principiile generale. 

cari constituesc „esenţa intereselor şi pasiunilor lor.: 

Ti sunt oameni mari pentru. că au săvârşit lucruri * 

mari, și bu închipuit ci în adevăr şi necesar mari.—.. 

Care dascăl de şcoală nu s'a încumetat a. dovedi, 

luând ca. exemplu . pe Alexandru Macedon şi Iuliu 

Cesar; că aceşti oameni. au fost împinși de cutâre 

- sau cutare pasiuni și -de aceca au fost imorali. De | 
unde “urmează imediat că el n! are aceste pasiuni, 
şi dovadă e că n'a supus Asia şi n'a învins nici pe - 

Darius, nici pe Porus, ci trăieşte binişor și lasă Şi pe 
“alţii să trăiască”, - RR p” 

Noi n'avem nimic c de zis, să trăiască cu toţii, şi oa-..- 
menii mari şi oamenii însemnați şi oamenii de ta- _ 
lent şi dascălii de şcoli de cari ne. vorbeşte Hegel, 
îndeplinindu-şi- fiecare incnirea pe pământ, după cam- . 
c dat ficcăruia. Aşa e şi la. alte specii animale; spre - 
pildă la păsări. Sunt între păsări şoimi, vulturi, dar. 
sunt şi păsări domestice: găini, rațe, “curci. Cele 
dintâi, sus de tot, deasupra piscurilor uriaşe, se scaldă 

„în acrul. dimineţii, uitându-se în depărtările albastre; 
unde li se deschid: orizonturi imense: Cele din: urmă 3 
se plimbă prin curtea :din dos uitându-se Ia uluci, 
fiecare îndeplinindu-şi menirea, după organizaţia ei. 

: Atât numai, să nu se compare rața cu vulturul, să nu: 
“zică rața: „Vulturul ? Dar ce e "vulturul ? Un':ne- 
“spălat! De când mă scald îri copac, n'a venit măcar - 
“odată să se scufunde şi el cu mine!” Și'să nu zică 
iarăși găina: „Şoimii ? Dar ce sunt ei? Păsări ca 

e
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toate păsările dacă nu cumva. ceva mai pe: “jos. Și 
ei acolo” sus se plimbă prin. curte, scormonind cojile . - 

: E de. cartofi pe” cari le aruncă slujnica din bucătărie”: 
Asta nu trebue să facă, încolo să trăiască cu toţii, 

"De cât; îţi faci şi următorul raţionament: - găina. 
„numai atunci au Sar compaia, cu șoimul, când ar * 
pricepe . ce .e şoimul;. dar, dacă ; ar pricepe, atunci . : 
n'ar mai fi găină! Grea. dilemă! 

De altmiintrelea toate acestea nu sunt: „de loc: în 
_ chestie, - Ie ip - 7 

Vezi, - cât de. molipsitoare sunt. exemplele” rele, 
“ Având a. face cu digresiunile d-lui: Filipide, m'am . 
“molipsit şi am ajuns şi eu să Je: fac, şi din polemica 

"cu d-sa am ajuns la păsările domestice. = 
- Cititorul: m'are decât să facă cu digresiunile” mele i 

„ ceea ce am făcut cu” cu digresiunile d-lui “Filipide, 
— „să le climineze. SE 

Ri | ,   
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| - : “Intiebările ; “Trece ţara noastră prinir'o . . a Pi o „criză Jterară ? — Cari sunt cauzele ei? — A, za NI - Unde trebue căutat culmea idealului litera- i - turii noastre: în trecut sau în prezent!—Care -" | .- e autorul € ce a. scris românrasca .cea-. mai - „, : ur. 
i a , E dlpIndependance Roumaine, 5 5 şi 12 Martie . E 1904 . x. 

Inainte de a răspunde la intrebarea. dacă, în ţara. . | 
noastră, trecem. printr'o; criză literară, ar fi trebuit : ij 

să ne înşelegena asupra termenilor. - - - i - a | 
Ce. e 5 criză: literară 3 Lipsa” producţiei unor ta= or 

“ lente - remarcabile ? Dar această : “lipsă, ca singură, 
„e oare suficientă pentru, a determina o criză „Lite-- 

o rarăpe i a - Ci 
Intr'o tară în care s'ar produce opere”. literare .- 

„„ mediocre, dar cari iar” fi primite, cu entuziasm de -. | 
“un public numeros, într'o astfel! de- cpăcă şi într'o' ie 
astfel de: țară, nu sar putea vorbi ide “criză; ci, 
mai curând, ide. 0 mişcare literară destul de im-, 

“portantă. o A Ia 
Cu alte. cutinte- "pentru. a dotermina o criză Jite= * i 

"rară, nu, e de ajuns lipsa” scriitorilor. e talent, tre- - 
„bue adăogată ! şi lipsa ide interes a publicului, nostru - 
“pentru literatură. i. a 

-. -
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- „După cum,.în viaţa materială a .uneiţări, o criză 

financiară sau monetară este de obicei — in orice 

cum în ţara. nvastră), tot” astfel o criză. literară e 

de. obicei: întov ărăşită de o. criză inteleciuală, căreia . 

"caz “foarte des: = întovărăşită deo “profunda. criză 

economică, rezultat al celei: dintâi. (cum. e cazul a-.. 

îi datorește foarte 'des existenţa ci, de o ct iză intes 

lectuală,. adică de o -profundă indiferenţă a publi- 

eului. nosiru faţă de lucrările literare, artistice, Știin- 

_fitice, A . | 
Dar nu avem încă elementele necesare pentru: a 

determina criza literară, pentru a-i patea aplica o 

* definiţie satisfăcătoare, Dna E 

In adevăr: într'o ţară unde ar fii lipsă de producţii - 

A i. 

_literare, de talente; ŞI în public“. lipsă "de interes - - 

pentru, producţiunile intelectuale, dar unde. această 

stare” de lucruri ar fi cronică, n'ar.putea fi vorba 

„de: criză literară, după cum într '0 ţară- săracă . dar 

“în care sărăcia ar fi” totdeauna aceeaşi, nu sar puteă 

„vorbi de criză economică. - o - Ma 

Pentru: a putea vorbi de una sau de cealaltă, tre- - 

'hue ca sărăcia, lipsa din epoca respectivă, - Să ur= 

“meze unei epoci de bogăţie relativă; fie literară, fie 

reconomică,. .. a. î 

"Dacă cele de miai sus sunt exacte, criza literară. - 

Sar putea defini câm aşa: lipsa parţială sau “totală - 

de producţii literare «le-talcat, întovărăşită de o mare. 

“indiferenţă” a publicului, cult, iar această lipsă ur 
:mează unci epoci. | ide relativă înflorire a literaturii. A 

„şi de ielativ” interes . public pentru literatură;. 

După această. definiţie, să hotăriiş i dacă este sau! 
7 - 
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nu criză. întro anumită cpocă depinde mult de 

diviziunea în epoci literare pe care o vom. facc, lu- 

„cru -mai mult sau mai puţin arbitrar, căci. pentru 

această diviziune” sau clasificare nu' avem regule 

stabilite după-cari „să ne. orientăm. a 

Asttel, la întrebarea dacă - trecem acum printeo | 

epocă. de criză literară, aş răspunde prin altă în- 

wcbare: Ce inţeleg prin epoca. uoastră, ce "durată” 

are: această epocă? zece, douăzeci de ani? De răs-. 

punsul. dumitale, depinde- răspunsul Meu, - 

ȘI, pentru a fi mai scurt, nu voi luă un exemplu: 

“din străinătate, ci din ţara noastră. Să presupu-. 

nem. că am. împărţit mişcărea literară a secolului: 

nostru în trei spocei cea dintâi, aceca a lui.Conachi, 

Criza Literară - 2 0. aa? 

Văcărescu, etc., de la începutul. deșteptării : noastre îi 

naţionale; a a cca a renașterii dela. 48, cu Alec- 

“sandri, Eliade, Bolintineanu cetc., și a treia,..cle 

_când avem „un stat constituit, independent. Această 

diviziune, bazată pe viaţa noastră politică, naţională,. . 
c, după cum vezi, destul de logică. . Ri 

Admiţând. această diviziune, a treia cpocă,ar cu- - 

“prinde şi timpul nostru. Şi în acest caz, de sigur că - 

„ași răspunde negativ la întrebarea dumitale, In a- 

"ceastă epocă am avut talente remarcabile, ca Emi- 

- nescu, Coş buc, Caragiale; atunci. au scris VI: huţă, 

Creangă. Macedonsky, -Slavici, O. “Carp, “Basara- 

beanu, “Traian. Demetrescu, Iosif, Lecca: şi atâţia 
„alţii; au mai scris oameni de spirit -ca acelaş Ca- 

“ ragiale, Gorun, dr, Urechie ete. Știu că! dacă com-.- | 

„parăm această mişcare literară cu aceea din occident, 

ca c foarte săracă şi din punctul de vedere tal produc: ..
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țiunii,- ș şi din acel” al consurmaţiiinii, şi din “acel a 

„scriitorilor, şi din ace] al publicului. i 

=. Dar, când vrei- să judeci. un fenomen în chip im- 

parţial, oricare ar fi: “de ordin . fizic, psihic sait 

- social, trebue să ţii seamă 'de timp şi! de loc, de con- . 

diţiile în cari se prezintă . şi după ce vei fi ținut-. 
seamă de toate.acestea, pei putea afirma “cu ho- 

, tărâre că am avut, “ dacă "nu o mişcare literară, cel | 

“puţin: un început” destul de frumos, care ne îndrep- 

i tățea.. să avem. multe. speranţe. 

7 Aşa dar, dacă întrebarea dumitale “era referitoare - 

„la această epocă, în acest înţeles, aș răspunde desigur 

- negativ. Cred însă, că nu relativ la această „epocă. 

îmi pui întrebarea. Dacă o _pui —'și chiar faptul: 

„că îmi pui această întrebare este foarte semnificativ 

—e pentru că consideri nu ultimii 30—40 de . ani, 

ci abia ultimii cinci, şease sau șapte ani. Pi a 
. . . * 

. HI » 

„După cum criza noastră. financlară e strâns legată '_ 
de o profundă criză economică, tot aşa, crizei noas=. - 
tre literare i se adaogă o profundă criză intelectuală . 

- si morală, Şi după cum criza noastră' economică nu € . . 

" accidentală, -nu are un caracter trecător, ci e rezul- 

tatul întregei noastre vieţi economice abătută de la 

calea cea bună, rezultatul absurdei orânduiri par-, 

ticulare” şi. de stat de 30-sau 40 - de ani încoace, —': 

tot astfel: criza noastră literară, întelectuală,” “nu. e 

„un accident, - -ci rezultatul anei întregi “vieţi morale 

“Şi intelectuale rătăcite, De: mult atmosfera ! intelec- 

7
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'tuală şi morală e viciată, —'şi' în. această atmos-. 

feră se desvoltă Jiteratura noastră. Și această criză, ca 

şi cealaltă, nu e trecătoare; va fi nevoie de mulți, 

„ani pentru ca să dispară. . 

„Ar- fi foarte interesant şi instructiv să studiem 

cele: două crize: suna în lumina celeilalte sau, mai 

„ bine, în întunericul celeilalte, cu atât mai interesant. 

şi instnictiv cu cât aniândouă sunt produse. de, cauze. - 

analoage. Nu e însă locul aci pentru. aceasta, și 

m'aşi depărta de “chestionarul. nostru. “ 

Mă întorc deci la cl; şi îţi indic ceeă'ce mă faca 

-să cred că traversăm cu adevărat o criză. Ma 

Ia primul. rând, bine înţeles, c lipsa de produc= 

_ţiuni_ literare. de. valoare, cu toate: că majoritatea . 

„scriitorilor citați mai sus sunt încă în vicaţă.. Dar 

cei cari-ar putea să scrie, nu mai scriu, fac politică, 

jurnalism dar nu literațură, — şi ceea ce e mai ca-! 
racteristic este că ceea ce publică sunt fragmente şi 

cu mult inferioare talentului lor. 
(De altfel, repet, scriitorii de talent cari aparţin E 

“ cipocei imediat anterioare aproape „mu. mai scriu). 
Dar criza noastră nu e caracterizată prin aceea 

“că numai avem producţie, ci prin aceea că se produce : 

“în. cantitate considerabilă. Dar această producție e 

mai mult decât slabă. In afară de câteva fragmente 

din vechii scriitori, inferioare şi acestea “talentului 

„lor, în afară de. câteva bucăţi cari nu vor rămâne, 

de e valoare mediocră, dar cari totuși merită să 

să fie tipărite, cea mai rhare parte. din ce se pu- 

publică e de o nulitate absolută. In toate aceste 

producţiuni : quasi:literare, ' forma, e banală, imitată
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fără nici o indeinfinare, fondul nul, foarte des. ri- 

"dicol; e o lipsă” totală de originalităte, de inspiraţie 

personală,. de “sinceritate de sentiment, „de . talent, - 

“Şi, câte. odată, de elementar bun simț literar. 

N'am- avut scriitori de geniu, dar am avut talente 

„remarcabile, . ca Alecsandri, Alexandrescu, Hasdeu, 

Eminescu, Coşbuc, Caragiale şi alţii. Aşa- că am 

fi putut să ne credem! imuni faţă de. o astfel de quasi- 

” literatură, dar, din nenorocire, n'a fost decât o cre- - 

dinţă,. Proza, e-tot atât de nulă ca şi poezia, tot atât - 

de. nule: criticile, „căci, din păcate, pentru acest fel 

- de literatură, trebue să. păstrăm expresiunile con- 

sacrate: poezie, „proză, critică. ai — 

Acest” ultim gen. literar a ajuns pe “mâna tine- - 

„rilor critici din a “5-a coloană a- ziarelor, lip- 

siţi cu- totul şi de competinţa necesară, dar înzestrați 

“dese ori cu o îndrăsneală de necrezut. Un tânăr care, 

în timpuri mai bune pentru viaţa noastră intelec- 

“tuală, “ar fi fost clasat între analfabeți, judecă as 

" 1ăzi toate producţiile literare ale globului, curentele 

literăre, sociale, sistemele filozofice, etice, vorbeşte 

de Kant; Mill, Spencer ca şi cum î-ar fi cunoscut 

intim; “vorbeşte de falimentul ştiinţei, de conflictul 

dintre religie. şi Ştiinţă, și despre. toate cu: o lipsă | 

de--talent” şi cu o. „incompetență rare chiar în țara 

-noastră, 

Evident, versurile slabe, ' nuvelele proaste, pie- * 

„sele banale, criticele inepte, nau lipsit nici odată; 

„din nenorocire, în literatura. moastră atât “de tânără; 

dar pe vremuri erau 'dispreţuite cel puţin, Şi apoi, - 

mai îveam.. cealaltă producţiune: acea a aleşilor. .   
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Astitză câmpul literar e! “ocupat aproape exclusi de, 
cei nechernaţi. . - a] E 

Ca să trecem la publicul nostru de elită vom spune 

că e de o indiferență. absolută. Când pui mâna, din - 

întâmplare pe Yre-o persoană mai “competentă ŞI 
când îi arăţi poezii: lipsite de orice poezie, nuvele . . 
şi comedii. lipsite de bun simţ, un articol asupra 

cticei lui: Spencer, despre care tânărul cronicar au- 

zise vorbindu-se chiar în ziua aceea la cafenea, per- 

p
a
 

soana noastră mai competentă dă din umeri şi te 

întreabă mirată: „Ce-i pasă? De. ce le.citeşti? La-- 
să-i să -scrie şi. pe ei, cui îi fac rău 2” Și pleacă, să i 

se ocupe de lucruri mai importante. - 

Tată, aşa dar, situaţia pieţii . noastre literare în 

ultimii ani. - _ E 

Nu se mai produc opere literare, afară! de câte- 

- va excepţii de valoare .mediocră, Oamenii cu un ta-. 

„lent real cari:-S'au. manifestat . pe vremuri, nu. mai 

scriu de loc sau: tipăresc lucruri inferioare talen- 
tului lor, iar restul (tipăriturilor) e “de o. nulitate 

dezolantă. -Pe de altă parte, publicul de elită e de. 

o indiferenți absolută: nu aprobă, nu se revoltă — 

o indiferență care nu a fost atinsă de zeci de- ani, 

Toate „acestea sunt, incontestabil, semne de criză 

literară. Ea devine însă cu totul. evidentă dacă sur, 

diem desvoltarea materială, morală, intelectuală î 

ultimii. patruzeci. de ani. Căci această "criză literari 
e corolarul necesar al crizei economice „prin care 

trecem, IN 

Mă opresc aci i pentru a nu răspunde idecât ta în-. 

trebările: cari'mi sau pus, Cititorii cari „ar vrea 
i
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"să cunoască părerea mea asupra acestei. chestiuni, 
„pot găsi în al treilea voluni” al - „Criticelor” mele 
un articol în. care, acum câţiva ani, “Dbazându-mă- 
tocmai pe analiza acestei desvoltări materiale, îno- 

“xale şi inceisetuale,, prevedeam criza literară - de as- zi . | A Unde vom găsi „perfecţia . În literatura noastră ? 
“Cred . că, idin' cele ce am spus 'mai sus, răspunsul 

reese în mod clar..-N'am' avut încă. 6 mișcare lite- 
rară, nici 'o Jiteratură propriu . zisă. Am. avut câteva 
talente remarcabile, am. avut începuturi de. mișcări . 

“şi de curente. literare, inceputuri destul frumoase, 
“cari promiteau mult, dar atâta tot. : . RR 

„Nu numai că n'am avut o perfecţie literară, dar, 
„repet, n'am avut încă -nici o literatură în înțelesul 
“adevărat ăt cuvântului. Să sperăm .că o vom -avea: 

- Dacă o vom avea şi când — la aceasta nu-mi vrei. 
: pretinde răspuns: „aşi trebui să fac profeţii şi D. ta 

ştii că nimeni nu, e profet în țara lui. .- 
"Care e scriitorul Care a scris mai. curat româneşte: 7 

O astfel de întrebare ar. provoca râsul într'o ţară 
mai înaintată. ca- civilizaţie şi “literatură. La noi însă 

"e foarte firească. Inchipuie-ţi că în Franţa s'ar pune 
BE întrebarea, care € scriitorul (francez) printre cei: 

“mai cunoscuţi, care scrie mai curat franţuzește. Evi- 
- dent și S'ar răspunde că “toți -au scris deopotrivă 
_franţuzeşte — dacă 'nu „cumva au scris bulgăreşte. 
Alt ceva ar fi fost dacă întrebai. care e cel 'mai' mare 
stilist. Chiar şi aşa ar fi! fost greu de răspuns din 
„cauză că nu „există reguli fixe după cari să cântă- 

a
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eşti perfecțiunea stilistică a unui scriitor. “Mai Cu, 
rând judecă gustul şi temperamentul fiecăruia, 

In Franţa probabil că sufragiile S'af. îndrepta, 
către unul |din. următorii scriitori ai secolului nos= 
tru: Hugo, Chateaubriand, Gautier, “Flaubert, Taine, | 
Renan şi, printre cei în viaţă, poate „Anatole France. 

La noi e altceva. La noi: întrebarea D-tale “e în-. 
tr. 'adevăr- justificată: Până la. “Alecsandri noi n'am, 
avut o limbă literară în adevătatul sens al cuvân= 

“tului. și chiar astăzi ea nu e încă complect. fixată, 

i ficări. 

„In chip mecesar, limba noastră literară. e foarte in-. . 
“7luențată de limbile cu o: cultură mai veche, mai 
ales de “franceză, după cum. întreaga noastră . viaţă . 
socială e necesarmente influențată” de „viaţa. socială 
din occident. : - „2 

- Sunt atâtea “neologisme cari  trebuesc introduse; Ă 
sintaxa însăşi, şi onstrucţia “frazelor suferă modi- 

"Dar în acest „caz te. întrebi într” una: ce neologism 
sa introduci, care e preferabil, mai. ales” ce nuanţă 
„are care.să corespundă limbii” noastre, ce construcţie 
--corespunde. geniului limbii ete. - 

Ştiinţa e neputincioasă să răspundă la aceste În. 
_trebări; mai: curând ar putea-o face inspiraţia “ard - 
tistică, lată ide ce poeţii, artiştii. sunt chemaţi să. | 

„creeze limba literară a unui popor. În acest sens, cel 
care a “făcut mai mult: pentru limba noastră, lite= _ 
rară a fost Alecsandri. Dar Alecsandri.a fost un ta- 
lent, el r'a fost un geniu, care să reuşească să stai 
“tomicească limba literară . -pentru, multă „vreme, pre= 
cum “Puşkin în” Rusia spre. exemplu... Chiar după 

' . 
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Alecsandii limba noastră literară e" încă departe de 

“a avea acea: fixitate! relativă pe care o -au_limbile | 

- celorlalte „popuare: “civilizate. Ă 
Această. lipsă de! Tfixitate provoacă « o mare desu- 

rientare în limba” noastră literară şi, în acelaș timp 

„lipsa uniti criteriu - întru cât poate exista pen- 

tru aceasta criteriu — pentru a hotări care e- opera 
scrisă intro româncască: mai curată; , 

În general; la noi, fiecare „scriitor crede că cei i 

lalţi nu Ştiu. să scric cu adevărat românește, In. 

"aceste: condiţii. vezi. bine că e foaric greu să-ți dau 

a „un răspuns satisfăcător. - Aa 

Totuşi” pentru ca să nu-ţi rămân dator răspunsul 

la această întrebare, îţi voi da o listă întreagă “de. 

“scriitori cari, după + timila mea părere, au scris cel . 

mai curat româneşte. Aceştia ar fi: Alecsandri, Băl-. 

„cescu, Odobescu, Iininescu,. „Creangă, Caragiale, De- 

" Javrancca. A > a 
Dacă vei adăoga încă câteva “riume de la D-ta, 

mu mă voi supăra nici: pe D-ta, nici pe acei ale că- 

ror nume le ci fi adăogat. ia 

         



| TARAS “ȘEVCENCO 

Cât tălent, cât geniu „doarme in idâncârnile; ma- 

clor muncitoare, . câți învăţăţi iluştri, câţi artişti - 
geniali mor, umblând după coarnele plugului, bă- 
tând -cu ciocanul, bătuţi şi ci de. sărăcie, nevoi şi - 
neștiinţă! 

Câte genii" mor necunoscute, „pentru că 'condiţiu- 

nile păcătoasc ale. vieţii, sărăcia Şi neştiinţa. în care 

zace poporul muncitor nu ingădue ca toate” aceste 

E „mari insuşiri să vadă lumina zilci. = 

„Cea mai bună dovadă a acestui adevăr, sunt acei, 

„din clasele. muncitoare pe cari o întâmplare fericită 

_i-a putut smulge din condiţiunile mizerabile ale ra- 

”_iului lor ucigător al talentului şi geniului. 

- Unul: din aceştia e ţăranul iobag Taras Șevcenco, 

marele poet al! poporului Ucrainian. pi E 

4); Ucraina sau Malorosia- cuprinde - întreg sud-vestul Rusiei -- 
şi o mare parte din Galiţia. Ucrainienii, cari. se mai numesc şi .. 

” Maloroşi sau Ruieni, sunt un popor numeros, între 18 şi 20 de” 
milioane, sunt deci -poporul cel mai numeros ce e încorpora. 
Împărăției Ruseşti, po!onii fiind mai puţini la număr. Prin limba, 
:obiceiurile şi istoria 'lor, ei se deosebesc de „Ruşi. aproape tot 
alât cât şi Poloneijii. 

la Ucraiata exisiă un partid care licrează-—în secrel în “Rusia, 
si pe-faţă în “Galiţia—pentru reslabilirea Ucrainei ca o țară: 
„aparie, “(Nota lui Gherea în Almanahul social- democrat pe. 
anul 1894). |
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: mântul “Riew, El era, fiul unui “ţăran iobag și. înce=" 
„put vieţii lui a fost grozav de _greu. Trecea de la E 

“un stăpân la altul muncind din greu la câmp, mun- .! 
cind muncă |de rob, Stăpânul văzându'! deştept l'a 

“luat la “curte: Taras, care de copil â învăţat. să “ci- 

„tească, . avea: mare tragere de inimă „către pictură 

Şi, când n'avea ce face, zugrăvea, zugrăvea mereu. Ș 

Cât de scump. “l-a costat” această. pâtimă, „câte p&_ 

depse: şi ce-bătaie nu suferea el "de la stăpânul său, 

când acesta "1. prindea pitulit şi. zugrăvind. Văzând. | 

„teala ce "folos ar trage el dacă robul lui ar ajunge 

un pictor bun, stăpânul “sa, hotărât să-l! trimeată 
"la şcoală în Petersburg | N 

Boerii ruşi. Piceau “foarte bună treabă “din vân î- 

“zarea robilor mai învăţaţi — pictori, muzicanți, etc.“ 
Acestei” întâmplări, „lăcomiei. stăpânului, datorește 

“Ucraina pe cel mai mare postal său. . 

"In Petersburg Șevcenco a intrat. în şcoala de bele= - 

“ârte şi acolo în curând a fost băgat î în seamă. pentru 

“marile- sale talente, Printre „cunoscuţii lui Şevcenko' 

ai fost pictori 'şi scriitori Cari au jinceput! "să se gân- 

„ dească cum 'să-l 'rescumpere. idin robie. Celebrul. pic= 

“tor :Brulov -a :făcut portretul lui Jucowsky, poetul. 

curţii imperiale; acest portret 'a fost pus la! lotărie 

pentru 2500 ruble, o sumă. foarte însemnată pe acea 

„vreme, şi Cu aceste. parale au răscumpărat pe. Șev- Si 
a -cenco. - ! 

După ce Şevcenco a a mântuit Acadeiziă * a ajuns: 

"un pictor bun, el putea să trăiască din pictură, dar. 

-Tatăs-- Şevcenco' s'a născut la ISI în 'Zuvernă- -. 
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nu e concentrată atâta, gingaşe şi nemăsurată. iubire 
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n'a- ajuns un pictor. așa, „de. vestit. cum se , aşteptau ă 
„prietenii lui. In schimb însk un -alt talent, un ta-..: 

7. 

Intâile lui poezii 'au fost o revelaţie pentru. toți. 
Deodată s'a arătat ce comori. de poezie zac în masele - 
profunde” ale. poporului: ucrainian. In cântecele lui 
istorice şi lirice, * cântece cari se cântă “şi acuma .. 

lent mare, ricmărginit “s'a: deşteptat în fostul făran si 
"iobag, talcatul poetic... E | 

în toată: Ucrainia, Șevcenco face să reinvieze tre- . 
cutul Ucrainici: cu toată gloria şi grozăveniile lui -* 

jale „nespusă, pentru . muncitorimea' „ucrainiană, pen= 
tru fraţii lui. de suferinţă, In nici un poet .mare 

pentru. popor; şi "atâta durere pentru suferinţele. lui. 
Cea .mai însemnată poemă istorică a lui e //aida-. 

mafy. ]n această pocmă - el zugrăvește marea răs- 
“coală a poporului. ucrainian în contra apăsării boe- 
“rilor (şlahcilor) - polonezi, - cari” stăpâneau „pe. acea 
„vreme Ucrainia. Această răscoală, cu toate groză- 
"viile ci, e zugrăvită cu o putere citraordiniară şi, deşi 

Şi prezentul ei! mizerabil. Ceeace caracterizcază mai - 
ales poeziile -lui Șevcenco, afară de o formă spl&n= | 
didă, de o limbă populară curată, e o durere şi o 

„<a poet patriot ucrainian, toate simpatiile lui - Sunt | 

- cu răsculații, peste .tot. locul însă pluteşte acelaş 
spirit bun, înspăimântat de atâta răutate omenească, * 

“peste, tot se așterne durerea ce simte marea, lui ini- 
mă din. pricina răutăţii omeneşti.” 

în 

Una din cele-mai populare poeme a lui, care. se ! 
__ citeşte cu acelaș mare interes: în coliba ţărănească, 

- ca Si. în casa.- „oamenilor avuţi, e. Caterina. Eroina
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în versuri admirabile, e Caterina o. fată “de țăran... 

* Ea se dă în dragoste cu un ofiţer rus ce cra în gar- ” - 

nizoartă în sat, acesta o înşală, - zicând. că are să o 

ia de -nevastă şi, când rămâne grea, -el pleacă. lă- 

sând'o în durere și ruşine. Ea naşte un copil, -un. 

“ bastard. Ce ruşine pentru ca!.Ce ruşine pentru. bieţii - 

„părinţi. De ruşine Şi de gura satului ea trebue să. 

_. plece. Pe p noapte grea de. iarnă :cu copilul ei în 

- braţe, pleacă - din sat, dar unde?... Lumea e: așa. 

| de: mare, âşa de rece şi aşa de rea, şi biata fată. : 
n'a. eşit nici oda tă din sat. Be la: miezul nopţii os- . -. | 

= tenită de moarte, nebună de durere, işi lasă copilul - . | 

“la: cea, dintii casă din drum, Și fuge; şi ca se-as- & 
vârle întrun ochiu de apă, sub ghiaţă. Această scenă. - 

"unde: Caterina; nebună de durere, fuge spre mal'cân-. 

tând” şi plângând, îţi rupe inima de jale. Copilul ei 

“creşte; la şapte ani, “el duce ide mână pe-un cobzar 
bătrân şi orb. Vara, la marginea. drumului, bătrânul 

cobzar cântă. gloria trecută a Ucrainiei, robia ci de” 

„azi, cântă iubirea nevinovati a fetelor şi flăcăilor, . 

iar copilașul strânge pitacii. “Trece o trăsură. bo- | 

gată, în ca e un.colonel cu nevastă sa; copilul se | 

repede ŞI întinde. mâna, dar asemănarea lui cu pă-“ IE 

rinții, face să'i fulgere gândul” colonelului, că- a= 

„cela e copilul. lui cu nenorocita Caterină. Colonelul 

dă biciu cailor şi fuge. După câteva versuri de foc 

şi -de groază la "adresa părintelui, care a: respins 

“mâna întinsă a copilului, Șevcenco sfârşeşte cu ur a 

mătoarele versuri, .atât de caracteristice: „Aşa si 

fac. unii altora, oamenii pe: lumea asta, pe -unut 

/ 

„acestui mare pocm, un fel de roman în. versuri, şi - | 
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fl leagă; pe altul îi ucid; iar altul singur se onioară 
Şi. pentru ce? Dumnezeu „Ştie. L.umea e ătât de mare 

Şi largă şi în această lume un nenorocit n'are: unde 

să-şi rezime capul”. - — 
“Altă poemă foarte -populară e Wa aimicica: adecă: 

Slujnică, servitoarea. Acolo e descrisă. iar o fată . - 

înşelată, care e nevoită: să-şi-arunce copilul la alţiiz . 
aceştia îl. înfiază şi ca, necunoscută nici de stăpâni! 

nici de! copilul ei, se tocmește acolo ca slujnică şi. 
o viaţă întreagă slujeşte lângă copilul” ci, fără ca. 

= cineva să bănuiască îăcar -cine e ca. 

| Toţi - cei- mici şi! nenorociţi: atrăgeau marele şi: 

i simţitorul suflet al genialului poet, şi cine e mai: 

„nenorocit decât o -biată fată înşelată, decât o mumă 

ce e nevoită să-şi înstrăineze copilul? 

Dintre admirabilele lui poeme turcbie să pomenim.. 

“Visul. şi Caucasul. i 

- În poema- Visul. sau. mai bine. Somnul, „poetul 'a-: 

doarme: şi simte-că o putere supra- omencască îl! 

ridică pe sus şi îl duce prin văzduhuri deasupra: Ru- 

siei întregi. De acolo, de sus, cl: vede toate şi le de-: 

serie în versuri superbe. El"vede cum cei tari, pentru 

“un ban, dezbracă văduvele, iau bucăţica: din gură: 

orfanilor, vede cum fiii acelceaşi țări se impilează 

unii pe Alţii, vede cum cei ce se răşcoală pentru drep- ! 

” tate și adevăr-lucrează în “Siberia, î în fiare, în prăpăs=. E 

“viile subpământene; vede'cum munceşte și sufere po- 

porul, şi când trece pe deasupra Petersburgului, el. 
„„ “vede desfrânarea şi luxul nebun în care se cheltueşte 

“această muncă.. Poema are scene artistice foarte pu- - 

ternice, spre pildă- aceea când. hatmanii „morţi cântă 

.
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Și blestemă” într” un biesterui îngrozitor pe țării Rusici, 
„cari dintrun- popor liber au făcut pe: "Ucrainieni” un. ij 

- popor” de sclavi, 'de iobagi 1) - — 

In poemul Caucaz;- Șevcenco. cântă şi slăveşte pe „7 
vitejii Cerchezi, cari apără cu atâta vitejie mândrii 
lor. munţi de invazia ruseaşcă şi-i îndeamnă la luptă, . 

a crâncenă şi înverşunată contra cotropitorilor! şi în- 
dleamnă la aceeași luptă toate e. popoarele Șubjugate 
Rusiei. -- : i. Aa 

Una din cele 1 mai i frumoase! poeme ale lui e e ilaria. 
EI, care a plâns atât de mult :pe miumele neriorocitej: 3 -! 

„A plâns cele mai ferbinţi şi mai curate lacrămi pen- ! 
tru sfinta Maria, “simbolul dureros, al tuturor Mu 

-melor nenorocite. | a a - 

Poema s€ începe cu.un imn; cu; o rugă a A poetul Si 
către sfânta Maria. Traduc aici această rugă superbă” 

_ xegretând din suflet că proza mea palidă dă o.idee *.- 
atât de slabă de puternicele , versuri ale lui Taras. | 
"Şevcenco: - ' A - 

„iLoată, nădejaca.. mea o.pun în tine, maică, şi în 
- vremuri „grele mila ta o chem. Tu, sfântă, între sfinte, - | 
prea curată şi milostivă, vezi, aicea cu mă tângui; : 
mă jelesc şi plâng... Uită- te,: prea. curată, la ei, i 
“tăte Şi la ei, la toţi dezmoşteniţii, : la toţi robii 

lipsiţi de “vedere şi. de lumină, -dă-le lor puterea pe 
scare.a avut-o fiul tău mârtir: să iducă ei cu paşi i 

! = - ! 

  
  

D Inainte de. a îi subjugată” de Rusia, | Ucrainta a fost o re: - bă 
publică liberă, în care domnea o mare egalitate şi în care: nici 

-„ nu se pomenea despre iobăgie (nota lui Gherea). - 
*
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siguri. greaua lor cruce până la mormânt, Tu atât ” 
“de. 5lăvită,! ascultă-le suspinele şi, trimete:le. lor un. 

stars bun: Şi atunci ' când satele noastre iubite | 
vor înflori, atunci eu,- smeritul, îţi Voi cânta, îţi-voi 
psalmodiă încet şi vesel sfinta ta soartă. Dar'acuma 
numai tânguirile, numai lacrimele, numai plânsetele 

"unui suflet nenorocit, eu nenorocitul îţi aduc ţie”, 
In „poema lui Şevceiico: Alaria, Isus! şi Maria, 

sunt 'oameni „ca „toţi oamenii, numai îs mari ŞI 
sfinţi prin iubirea lor, prin "lupta şi suferinţele lor : 

„pentru cei mici şi nenorociţi, pentru adevăr şi pen: 
“tru lumină, In pocma lui Șevcenco, Maria, fată fru- 
"moasă şi bună ca un. înger, trăeşte în casa: “bătrâ. 

nului Iosif. Ea umblă .toată ziua” prin” văi şi prin 
păduri, cântă şi plânge, un neastâmpăr o frământă, 

* simte. că e mare .menirea ei. Intro zi apare în. 
casa lui Iosif :un profet inspirat; “Frumos! -ca soa--. 

„rele. EI propăvăduia iubirea, pacea, mântăirea—şi 
„frumoasa fată, pătrunsă de cuvintele . lui -înflăcăj 
rate şi sfinte, ac frumusețea lui idumnezcească; pleacă 

Da după dânsul î în pădure, pe urmă naşte. pe: Isus, Lup 
tând cu nevoile, sărăcia, foamea, .cu persecuțiile, . 

„cu: jertfele” rele. Şi nenumărate, creşte Maria pe o 
„pe fiul ei iubit, ea seamănă în inima lui acele se 

minţe al căror rod a zguduit luniea întreagă. Când .., 
- el creşte. şi începe. să propovăduiască acele percepte* . -. 
„de iubire şi. frăție şi acea 'revoltă icontra ordinei . . 
sociale de atunci, care la dus la moarte, "ea, mama ” 

“iubitoare şi femeia marc, a mers cu dânsul până la 
„Golgotha, - veghind asupra lui şi imbărbătându-l cu: 
iubirea ei nemărginită, Sunt s scene foarte puternice î în 

Z 
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"această: -pocmă. "Aşa e scena de pe muntele. Eleon, - - 

"unde Christos persecutăt, ostenit de moarte, cu pi-- 
-cloarele sângerânde de drumuri grelc,: se dinte 

„înconjurat de copii, pe” cari i mângăic, și sărută, 

iar Maria, plângând, îi spală picioarele şi i dă apa 

răcoritoare 'să bea. Tot aşa e şi scenă, când ta » 

stă “la “răspântea drumului înconjurată: de copii şi 

"vede cum il duce pe fiul ei la restignire. Ca să dăm 

o ideie mai limurită. despre această poemă! admi- 

E rabilă, “traduc sfârşitul ci, exprimându-mi iarăşi pă- 

verca de rău,:că proza “mea aşa ide slabă-va da 

şi o ideie slabă despre splendidele versuri ale. „lui | 

_Şevcenco:. E . Ă 
A „A fost restignit singurul. cu fiu, iar cu după ce 

c-ai odihnit sub un gard ai plecat iar în Nazaretuul . 

tău. : Văduva!) afost de mult înmormântată în- 

tun sicriu "dăruit-de străini, iar pe Ion al-ei l-au 

„ „omorit: în temniţă... Și “bătrânul Iosif nu. mai, CL. 

şi-tu ai rămas singură, singurică ai rămas. “Asa, săr- 

„mană, ţi-a fost soarta!... “Tovarășii lui slabi la su- 

flei. nu: s'au dat în- mâinile ucigașilor, s'au ascuns, 

Sau împrăștiat cu toţii şi tu trebuia să- -i. str ângi din 

“nou. Și. iarăşi într'o noapte: s'au strâns cu “toţii îm. 
prejurul tău, “tânguitori, “Şi. tu, mare între femei, 

„cu' sfântul tău cuvânt “de foc, ca un praf pe vânt 

ai împrăștiat slăbiciunea Şi . frica lor. Tu ai turnat | 

7 „sufletul tău sfânt în 'sufletele lor. nehotărâte. Slaviă 
ţie, Marie. Sfinţii bărbaţi s'au înălţat şi s'au împrăş- 

  

      

1) Văduva de care se  poinenesle aicea e Elisaveta; mume 'ui 

„ion. Botezătorul, ai | | i
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dus ei în câteși patru colțurile lumii, iar tu. tânguind 
„sub un gard, în buruitne ai murit 'de foame. Amin”. 
A preface pe :Isus şi Maria în oameni imari și 

sfinţi numai prin iubirea şi suferința lor şi a povesti. 
viaţa lor simplă dar nemărginit de dureroasă în 

„tr'o- pocmă lirică, nu va indrăzni ori-c care poet. so 
facă. a tu 

- 

Dar Şevcenco : a iudtăznit mai” mult, cl + Tacur 

din Maria invăţătoarea, “insufleţitoarea lui - Chris=: 

tos, 'el a. făcut din ca o „luptătoare eroică de um. 

tiat- în toate colțurile lumii” “în numele" fiului Tâs- 
lignit, de tine născut, Alaric: 'lubire ŞI adevăr au. 

croizm neînchipuit. Cu: nemărginita durere de mumă 

„dere' şi bărbăţie, să-i. trimeată în luptă și pe urmă 

rănită - de moarte! prin icoana fiului ei restignit şi 

“prin marea „mişelie “și răutate a paimenilor, ca, tân- 

"guitoare, moare de foame în buruiene sub un gard. 

“în. suflet, ca găseşte încă putere să strîngă împre=. - 

jurul ei pe apostolii înfricoșaţi, să le insufle: îngre- a 

“Nici un. 'poct n'a. îndrăznit să- ridice o femeie la.” 

- "această înălțime, la care a îndrăznit ţăranul iobag. 

Şevcenco.. -Ştiu „că sfârşitul nu va fi pe placul ue 

turor,-  Apoteozele de până" acuma sunt imai: fru- 

„moase, și, cu toate astea, acest „sfârşit dovedește 

marele. suflet şi marele geniu al lui Şevcenco, A 

“cest sfârşit îngrozitor .de dureros nu numai că se 
potriveşte mai mult cu adevărul, darie. logic, . c: 

. _necesar, pentru că așa au trăit şi au murit toți acei 

care şi-au dat tot sufletul şi toată inima pentru bi- 
„mele. omenirii, așa-a trăit. şi a murit şi. Șevcenco- 

Maria, nein chipuit de. frumoasă, ridicândur- -se' da. ce
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zuri pe, un nor: tivit cu aur, intro: « ghitlanidă de în: 

“peri, scăldată - într'p Tăare' de lurhină, ce. seamănă. 

cu o mare de aur topit, această „apoteoză a Mariei, - 

“ făcută de genialul Tizian, in marele său tablou „As- 

- ucenşiune”, e: inchipuirea geniului celor” mari şi fe: 

riciţi. Maria, cu moartea'n suflet; murind de foame” 

în buruicne, sub: un 'gard, e inchipuirea geniului celor. 

mici şi nenorociţi. “Maria “lui “Tizian ne înalță "Sua 

fletul” dar - vorbeşte mai mult „ochilor noștri; sim= 

ţimintelor. noastre de Frumuseţe; Maria lui Şevcenco. 

7 vorbeşte simţimintelor noastre: de “milă, de iubire, 

* 

„6 indurare, vorbeşte mai mult inimii. pe care o. 

“strînge de durere. Și e natural că. cea. dintâi a în- 
„hiput o. Tizian, care a trăit între cei mari. şi pă 

„ternici, iar pe cea de! a doua (Șevcenco, un ţăran 

„iobag, ce. toată viaţa lui a trăit în durere, în sufea.- 

rință şi robie, E. neinchipuit de. frumoasă Maria dlui 

-Tizian, dar:m mai. mare. şi mai sfântă „[de- cât a lui”, 

Sevcenco nu e: , Si 

2. Se înțelege” că E: niare parte. din aceste scrieri de - - 

cari. am pomenit “aici, nu puteau. fi tipărite. în Rud. 

sia;- unele: din ele, cum e Visul sau Caucazul, dacă . 

Sar fi aflat de cine's scrise, lar fi :dus -p2 poet - 

drept la spânzurătoare.. Și acuma chiar, aceste scrieri... . 

- se tipăresc în, străinătate şi numai prin coritrabandă ! 

N 

> 
po 

„pot fi. întroduse! în Rusia. Ta d 

Dar şi “scrierile ce 'au. eșit sub cenzura: rusească, 

-Cuni e poema' Caterina, şi :mai ales influenţa şi re-, 

“numele! ce a început să capete Șevcenco, n'au putut 

fi văzute cu ochi. buni de; guvernul rusesc. O' denun- 

„gare a unui „spion, adevărată „sau născocită, că Şev. SR 
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-cenco a citit o” “satiră “contra ţarului. fîntr un - cerc: 
de prieteni: din Kiew, face. ca "Şevcerico! să fie a: 
restat.. ŞI după porunca tarului Nicolae, să fie“ex-: 

_pediat! mai întâi în” Orenburg g şi pe urmă în depăr4 : 
. tatele stepe: de pe. malul mării Aral. Aici, ca -pe-" 
deapsă, a fost înrolat'-ca „simplu soldat. întrun fel 

- de batalion disciplinar. Împăratul. Nicolae: i in-- 
"terzis să picteze: sau să scrie. 'Intr'o..robie atât. de 
“ ngrozitoare, mai rea decât. munca: silnică, -a trăit, 
şi a. suferit Şevcenco zece ani. Puținele. versuri: -ce 
a scris el' în” această vreme, căci cu. toată, suprave- 
gherea izbutea câte pdată să înşele paznicii, aceste: 
puţine: „poezii sunt parcă ' țesute din . lacrimi şi ide: 

„multe ori 'se sfârșesc întrun hohot! de” “plâns. După -. 
": moartea ţarului Nicolae, prietenii lui Șevcenco : au că-.. 

” pătat dela. noul țar iertarea lui. La 1857 el a fost gra- 
-țiat, i g'a permis să vină, în Petersburg, i: sta. permis : 
„chiar să se ducă în satul lui. Puţină bucurie a simţit... 
„-Șevcenco” din această liberare.. In “patria lui iar. a 
„văzut sărăcia şi robia satelor, pentru” cari a. suferit 
şi a. plâns- atâta, a văzut pe fraţii” şi “surorile lui. 

- zăcând în robie. O scrisoare din. această; vreme, a-. 
 dresată unei reviste rusâşti,: o scrisoare cu atât mai 

_..sfişietoare. fiind „că. e scrisă cu. mare băgare” de 
"seamă, sfîrşeşte cu aceste. “cuvinte: IErații şi sură. 
-rile inele; domnule, sunt şi acuma iobagi, d da, dom: N 

C nule, sunt şi. acuma fobagi”.. : 
Tai curând. el afost iar. arestat. pentru vorbele ă 

 ancate ce 'spunea ţăranilor. și a fost izgonit din 
patria, lui,- şi, curând după aceasta, la 1861, după o. 

- viață, „aşa, "de grea „şi nenorocită; „Sevcenco a murit. 

- .. - - . Da Si
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Cuvintele ce au devenit banale: -, Cl, a. murit, 

“dar operele lui vor. trăi vecinic între oameni” a 

ceste cuvinte pentru, puţini, pentru foarte. puţini - 

pot . fi zise „cu atâta dreptate ca pentru. Șevcenco... 

Faptul că el a: fost” un mare patriot, , face să fie 

cetit și admirat de clasele: „avute, iar faptul că . 

vărsat cele mai ferbirţi licrimi pentru poporul mun- 

- citor,. „pentru cei mici. şi săraci, îl face. să fie iubit - i 

„de aceştia, din urmă. La aniversarea morţii - lui,. ÎN i 

Rusia pe ascuns, în: Galiţia pe -faţă, .se fac întru-_ f 

niri şi se “ţin” discursuri. Ziua-naşterii şi a. morţii lui i 

-. Șevcenco, au devenitozile “naţionale. Mi-aduc aminte 

cum, pe”vremea mea, într” un „grup de studenţi ruşi. 

sa făcut, “în glumă, următoarea definiţie a studenţi: - 

Joi ucrainieni: studentul ucrainian € -un.om care 

citeşte pe Șevcenco şi plânge. Eu singur, în tine-. 

-. „reţele . mele am văzut următoarea. scenă. induioşă- 

“toare: Jhtrun- sat” perdut” în stepele Ucrainici, în-. 

„to colibă ţărăncască, un băcţandru ca-de 13 ani 

DE -citea -o carte straşnic de mâzgălită,- eră “Caterina” 

lui Şevcenco. La masă, rezeniat pe coate, 'stătea tata : 

“şi asculta cu seriozitate şi evlavie, iar pe: laviţă | j 

stătea mama: si Şi ştergea, lacrimile. | 
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| Când. racrgi cu vâporul pe dargul Ti ucrainian 

Dnipru, mai. jos „de oraşul Canev, pe malul Dni-:- 

prului + vezi o movilă cu o cruce de lemn. Când trece. 

vaporul. în dreptul movilei publicul. "de .pe pante” : 

şi. descoperă “capul, : cei.  eredincioși îşi fac cruce, i 

 



  

„Dacă .vei întreba ce înscamnă această. ceremonie, 
ți se va'răspunde nu „fără o privire de bănuială (ae 

a * 

> 

„dică, ce Dumnezeu, nici atâta nu ştii ?) că aici e în- 
- gropat Pravednşi (adică sfântul, dreptul) “Taras - 
„ Şevcenco.: În. multe ;poezii- şi verbal, cl.a rugat pe 

prietenii. săi ca să-l i ingroape în o movilă de pe malul 
_. Dniprului, râu “larg, iute şi puternic cc a fost- atât 
dle iubit şi atât de cântat de nefericitul poct; Șev- 
"cenco'-a voit ca bătrânul Dnipru, trecând - pe lângă. 
“mormântul “lui, să-i spună: poveştile, câte: odată ve-. 
_sele, dar. mai. des. ingrozitoare, ale poporului său. 
Să-i plângă şi” după moarte, ca..şi când nu i-ar fi. 

+ plâns destul în viaţă; -şi de atunci: bătrânul Dnipru, 
“ducând apele lui, când limpezi, când tulburi, în Ma" " 

NE: rea Neagră, îi tot cântă marelui şi: nefericitului poet, - 
îi tot cântă, îi tot plânge şi îi- tot spune, Și îi 

“povesteşte poetului bătrânul: Dnipru că pe Jumea - 
asta totul se preface şi se schimbă, şi după cum cl, 
bătrânul Dnipru, trece cu alte. ape pe lângă mor- 
„mântul poetului, tot 'aşa totul curge şi sc - schimbă 

„Si cu fiecare clipă se naște. și se încheagă altă viaţă, 
 Şii mai spune, că dela moartea lui înulte sau schim- 
„bat, că "poporul lui s'a liberat din iobăgic, dar că 
“a! căzut. în altă robic, în alte xlureri şi suferinţe; în 
alte lanţuri din cari însă se va libera:mai uşor: Şi-i -i 

" mai'spune, bătrânul Dnipru, ducând apele! lui, ba. 
limpezi, ba tulburi, în: Marea- Neagră, că poporul | 
muncitor din toată lumea. civilizată începe să „des- 
chidă _ochii „de a binelea, că i începe să .priccapă şi ce 
e şi ce trebue să fie, că din apus-suflă-un vânt dip” 
ce în ce mai puternic, un vânt- de deşteptare, de . 

Taras Şevcenco - 6
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CE reînviere, de profacere a. intocmirilor- obşteşti, că 

-popoarele muncitoare încep să-şi întindă mânile „peste, 

graniţe şi întrun gând şi suflet să lucreze "pentru - 

_ dezrobirea lor „desăvârşită ŞI: deci pentru fericirea. -- 

lumii întregi. Şi va veni vremea, când * bătrânul 

-Dnipru,. ducând în  Maârea Neagră apele lui, “sunând 

"din! valuri, „va striga nemângăiatului poet: scoală, 

frate Taras, n auzi? nu vezi că pământul e în săr-, 

“ bătoare, că - "cecaire aţi visat voi, tu şi cel dela Gol- | 

„gota şi. acea ce a” murit tângujtoare. în buruiene, : 

sub. un. gard,.şi atâtea - mii alţii, n'auzi,. nu. vezi că 

pe 

“visul” vostru s'a îndeplinit -și. că pacea, iubirea şi 

adevărata frăţie domnesc. întie.. oameni? - Şi atunci.- - 

“din Golgota, “din ' mormântul. poetului ca şi "din 

miile de morminte ale celor. buni şi - drepți, se Va. NE 

. “înălța un cânt, un îmn- sfint care parcă dintro orgă. | 

imensă va psalmodia. deasupra lumei întregi cântul * 

izbânzii şi. din acest. cânt curat, limpede, duios, vor: 

„-răsări cuvintele: fiţi fericiţi, voi oameni şi popoar6;. 

„şi nu ne uitaţi pe. noij pe :ceit cari. prin durerile, 

„prin. suferinţele, prin "cel mai curat-sângc din sân, 

-gele' nostru, vam pregătit. izbânda voastră”. Ă 
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Trecuscră trei sau patru săptămâni; zic, trei. sau 

„patru, pentrucă în” închisoarea “celulară, „unde timi 

„pul' se scurge aşa, «le uniform și “monoton, şi unde. 

eşti lipsit 'de 'scrisori, 7eviste, gazete, de orice coni. - 

- tact şi relaţie cu. lumea din afară, perzi repede : 
" şirul. și numărătoarea vremii. | 
Şi vremea trecea grozav de încet, unifotn Şi mo- 

 noton. ra 
_ Aceiaş. celulă "mică şi întunecoasă, aceiaşi paşi 
greoi ai paznicilor în coridor, „acelaş ochiu care te 

* pândeşte și te, urmăreşte prin. micuța ferestruică 
de la uşă, o ferestruică ide îngustimea unui “deget. 

"- Adică ochiul se schimba odată cu dchimbarea paz-. 
- -nicilor, „însă. din celulă se: vedea sau, mai bine 2i5, _ 

se, simţea, numai un ochiu; un ochiu “viu dar! lipsit a 
+ “de anume culoare şi formă, un ochiu desprins . de 

“tot restul - trupului, un ochiu de sine stătător, un 
ochiu, paznic, urmăritor al -tuturor mişcărilor tale... 

-De altfel, mult: -n'avea de văzut ŞI de urmărit acest ao 
i ochiul misterios. 

Primele săptămâni. le- -am petrecut | întto. ncince- , 
: ' . Ma pi . za
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tată plimbare: prin odăiţă; dimineaţa, la amiazi, 
seara, noaptea, în afară-de câteva ceasuri de somn, 
umblan Şi iar umblam, mă zbuciumam, încontinuu 
dintr'un' colţ într'altul, al “odăii, Era o vecinică aler- 

“gate, asemănătoare aceleca a unci' fiare închise în- - 
“tra cușcă; e doar acceaşi: nevoe de descărcare a 
„energiei! fizice, tu deosebire. numai că omul, şi înă: 
telectualul mai ales, în afară de descărcarea energiei 
fizice, mâi are încă nevoe, are mai ales nevoe, de 

| descărcare * „psihică, „de. liniştirea zbuciuniului su- 
- fletesc, " 

- Un! om dotat cu. “mare "pătrundere sufletească, E 

„ar putea, după Fclul cum se plimbă prizonierul pri - 

odaie, mai încet sau mai repede, mai liniştit sau 

mai “Zuciurhat, „după măsură, timbrul, după ritmul 

acestei plirabăti, să înţeleagă cam ce: se. petrece 

în sufletul” celuia ce se frământă „zi şi noapte prin- : 

„celula întunecoasă. Și gândurile cari mă “frămân-.. 

tau în lungile şi nesfârşitele plimbări prin celulă, 
- au fost, cel puţin în primele săptămâni, cam aceleaşi. 

„Mai întâi mă: “gândeam la ai mei. Ce se petrecea. 

„acolo ? : Plecasem dimineaţă, de acasă din Brăila, 

cu vaporul la Galaţi. La prânz, nevasta şi copilul mă 

âşteptau “cu masa, după cum le .spusesem.* N'am * 

venit. Și m am. venit „nici scara, nici a “doua : zi Ja, 

- a-patra, — şi iată au trecut atâtea săptămâni. - 

4 

In: prima zi cei. de acasă “fuseseră - de: sigur Liz 

niştiţi: „Cine Ştie ce-l-o fi reţinând acolo 7”. A doua | 

i, liniştea s'a -turburat printr'o urmă de stipărare: 
„Inele să întârzie dacă, are treabă dar să nu 

[i . - . 

* prânz, nici a doua zi seara, nici a treia zi; și nici .
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dea de ştire?” Pe urmă liniştea şi supărarea sau ş ştea şi sup | 
prefăcut în teamă; apoi-a venit grija, pe urmă frica, 

“apoi spaima, şi în” sfârșit groaza şi dezolarea. „Nuii,: 

si nui, şi nici o.urmăl.... Unde-i? A căzut în Du-- 

năre, a fost ucis! Dar cum, fără nici 0 urmă?!” 

Și în fiecare zi, în drumul lung şi neîncetat pe care-l 

făceam prin odaie, retrăiam întreaga dezolare a ce- 

lor de acasă, cu toate: amănuntele ci triste, .bine-în- 

ţeles” aşa cum mi le închipuiam- şi mi „le cream cu 

“propria mea imaginaţie. 

Intr'o scară primesc. o telegramă iscălită de o. 

bine cunoscută soră de caritate, prin care eram rit 
gat ca a doua zi so întâlnesc la- gara rusească. din 
Galaţi. Aceasta gară fusese construită provizor- pen- 

tru: transportarea munițiilor și trupelor ruseşti, pe 

"-. linia. Galaţi-Reni, o linie de. asemenea provizorie. 

„Telegrama nu avea: nimic straniu şi alarmant pen- 
7 

tru mine.. Sub numele de Robert Jinks, supus ame- 

rican, aveam. afaceri cu "Crucea roşie rusească, şi 

“ foarte adesea - intram chiar pe. vapoarele sanitare 
ce” circulau pe Dunăre şi unde eram pe teritoriul ru- 

"sesc; de ce, dar, nu m'aşi fi dus la staţia rusească 

din Galaţi, care era pe -teritoriul: românesc? Şi . to- 

tuşi- în noaptea aceea. am -dormit rău, atât de. rău 
cum nu dormisem de mult. e a , 

A doua zi des de dimineață eram la debareaderul a 

vaporului ce făcea cursa .dintre Brăila şi "Galaţi. 
Pe debarcader stătea un maior rus, şeful spitalului 

| militar rusesc din Brăila. Mi să părut că mă aştepta 
şi că era mulțumit de: plecarea mea. Imi venia să mă . 

întorc îndărăt... dar am plecat înainte. La Galaţi 

Gherea. — studii critice, - - a -- „5
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“am  Iuat p e rsură si am 1 pornit spre gara rusească. 
„Când am intrat pe peron“— un pod lung şi lat de 

- scânduri, care „ducea la două căsuțe modeste, ce 

_serveâu ca local de stație — a venit în goană o tră- . 

sură, și din ca' s'a: scoborât un 'om. voinic, înalt, 

__spătos, cu o. șăpculiță trasă pe ochi. Il inai văzit 
, p ? , K Sept p Pi 

sem de câteva ori, pe lângă casa. mea. din Brăila, 

_..* avusesem chiar o oarecare bânuială, că -mă'. spiona. 
M'am oprit brusc pe peron. — şi era să mă întorc 

întorc înapoi. Dar- un sentiment de ruşine, -nejus- 

- tificat, ma: „reţinut: „Ce. Dumnezeu, ar fi un act 

“de: poltrânerie... „Suntem doar “pe teriţoriul român. . 

Peste un. sfert de oră:am să plec de aici. şi are -- 
să-mi. fie rușine -de închipuirile mele”. Am mers 

- înainte şi am. intrât, întrun coridor îngust, lung şi 

“înțunecos.- ce. ducea. la %o ușă în fund.- Şi pe când în 

trebam! pe un militar. ce 'misa. eşit, înainte, unde aşi 

“spătos, cu şapca trasă pe ochi, urmat de mai mulţi 

“ jandaznii, a năvălit, deodată, pe acceaşi uşă. pe“care 

intrasem: şi cu, şi m'a împins “repede într'o cameră 

“prin -uşa din. fund, _Inăuntru, îndărătul unui mic bi- 

rou, stătea în picioare un-om mic, "uscăţiv, bătrân, 

cu puţină. barbă albă;- îmbrăcat în plină” uniformă 
de colonel de jandarrai 

„Colonelul. ma primit cu “cuvinte grăbite, cărora 

stăruia să le dea un accent 'de solemnitate:. „imeneri 

gosudaria arestiriu “vas. —: în numele țarului te. a: 

„. Vestez şi pe urmă şi mai “grăbit către civilul “cu. 

-“şapca trasă pe ochi: „Zarembowski, du-te: fuga ş: 

plăteşte birja. domnului; spune că dumnealui art 

- putea: să văd pe şoră de, caritate, acel 6m înalt, ...
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„afaceri “aicea, fă să plece” indată, dar, fără să bă. 

nuiască ceva”. . ' - 
Peste un minut” am. auzit zgomotul surd al unei 

. "trăsuri ce se depărta. Ea MR 
-Şi din tot ce se petrecea în jurul: racu, zgorhotul ă 

5: _acesta era acum. singurul lucru însemnat... ” 
Nu ştiu ce-m'a. impresionat atunci mai "mult: “fap- 
tul însuşi al arestării — la urma urmei, în fundul 
inimei de câteori nu mă aşteptasem la aşa „ceva? 
—ssau mura “colonelului de jandaimi. d 

In zilele din urmă venise de câteva ori pe la mine : 

în Brăila, un om bătrân, mic, uscăţiv, cu: puţină 

barbă albă, şi îmbrăcat! În haine simple de mic ne: 

" gustor; se recomânidase ca agent de transport al. fir. 

mei Varschawski şi mă rugase, ca pe, unul Ce -Cua.: 

nosc mai bine țara, să-i dau diferite: informaţii pri» 
-vitoare la. riegoţul hii. Iam-dat bucuros toate Ts- 

_ luşirile cerute, Părea un'om bun şi cum se cade, deşi . 

cam importun, şi insinuant. Se juca cu fetiţa mea 
"„de doi ani, o lua pe, 'zenunchi, o dezmierda; și zicea, 

că-i e dor de copii, că în Rusia are şi-cl nepoți tot 
- - aşa. de. mici. Acest preţins negustor şi agent al lui. 

Varschawski, era colonciul care: mă. aresta acum; 

“cra, cum âm aflat 'pe urmă, colânelul de „jandarmi Ra 

Merklin, şeful jandarmeriei din ariergarda armatei 

„Sc, Şi acest: colonel-făcea pe simplui'spioi, şi acest .* 
- itrân ' săruta duios copilul, ca să piardă pe: tatăl 

i Ce meserie scârboasăl.... Și „revolta. surdă ce. 
-5” ridica cu putere în sufletul meu,. mi-a „permis 
ă. 'rămân în aparență perfect liniștit; și cu aceeași . 

inîste aparentă, să mă urc. peste un sfert de. ceas, 
” - 

4 

sp



-. 68. a , _ Din trecutul depărtat | 

însoțit “de Mezklină, Zaremibovski. Şi trei jandarmi, 

în trenul special ae un singur vagon care mă aş- 

- tepta se vede de mai. de “mult, şi care m'a „trans- 

- portat la Reni, şi de acolo în Rusia. 

- Pe 'urmă... pe “urmă au venit închisorile din Ben- 

der,. Kiev, Kurşk, Orel, Tula, Moscova Şi... acuma 

„i “închisoarea secţiei a treia din Petersburg unde stau 

d „Şi “unde fetrăesc în fiecare” zi toate evenimentele din 

“urmă, Și amintirea acestor. evenimente îmi răscoleşte 
iarăşi toată indignarea, toată revolta sufletului. Nu 

: pentru că am fost arestât—când m! am afiliat la org 

1. mizaţiile socialiste: propagandiste din Rusia, siana 

: doar ce mă aşteaptă; dar modul mizerabil şi cu totul 
“neuzitat câm am fost arestat! O dispariţie misterioasă 

şi romantică; parc'ar fi din “romanele lui Ponson du * 

“Terâil! Asta mă dezespera. Şi, revolta ridicându-mi 

moralul și. energia vitală, aducea după sine mo- 

mente : “de mare satisfacţie. şi mândrie: Erau îmo- 

" mente de aşa mândrie şi mulţumire: de sine, cum 

„puţine am mai avut de atunci! în viaţă, ra mân- . 

:dria de a suferi entru .0. cauză mare, imensă, isto-. 
„rică: liberarea. unui popor; şi -o satisfacție egoistă : 

. E a amorului propriu, că împotriva tă. sunt inobilizate! 

-- puteri din cele mai mari ale unui îmens imperiu. 

- Și toaţe aceste. gânduri şi -scntimente diferite, Şi 

_dezolarea, şi revolta, Și mândria, şi durul de muncă 

şi” de luptă pentru. cauză, şi- indignarea de'a nu 

impotriva felului mizerabil şi cu totul neuzitat - 
"care fusesem. arestat — toate acestea convergeau Și gi 

„putea vesti măcar pe ai mei unde sunt, şi revolta 

i * provocau acceaşi idec obsedantă, aproape fixă: tre. -- 
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buc să mă întorc în ţara românească. Irehue să 
evadez”. — gândul: acesta n'a urmărit din pri- 

mul moment al arestării mele şi mi-a fost. sugerat 

în. mod firesc chiar de felul banditesc în care fuse- 

sem arestat. Dacă aşi fi fost arestat în Rusia, în mod 

"- comun, ca “toţi. i ceilalți, probabil m'aşi: fi resemnat 

mai uşor. | - 

Și aşa, frământându-mă. din colţ i in colţ în celula 

"mică, îmi făuriam fel de fel de planuri. de eva- | 
dare, le făuriani şi le trăiam. Planurile crau unele “ 

mai fantastice decât altele. Era un drum atât de 
lung şi aşa de. greu de făcut, şi crau atâtea greutăți 

de trecut şi atâtea pericole de învinsl.:. Dar cu tre- 

ceam toată calea asta atât de lungă, învingeam' toate 

„greutăţile, biruiam toate primejdiile Şi ajungeam cu 
bine la Prut. Prutul îl treceam cu "contrabandiştii, 

— îl mai trecusem doară odată — şi pe neaşteptate 

apăream- între: ai mei, — “nevasta... copilul!... price 

tenii[.... * Şi-n 'arechile mele răsuna, desluşit un țipăt. 

de Bucurie; amestecat cu uimire şi. cu spaimă. „Tu 

eşti... ? De unde...?1 Ce...7! ! Cum...2!” Iar cu, mân- 
dru, vesel, liniştit, râzând: ude am fost, "di dra- 

cului că n'a fost bing... Dar nici eu nu eram nebun e 

să rămân. acolo. „. Adică altă treabă n'aveam?” Mă. 

uitam înprejur, _ în. “celula mică, joasă, la. salteaua | 

de paie... -reveniam. la realitate şi repetam cu ho- 

tărâre: „am să evadez! Voi fi trimes în. Siberia, în 

exil administrativ, la muncă silnică — tot una: an - 

să. evadez”;. am să: evadez, -de asta eram sigur. 

„ Simţeam în mine toate resursele trebuincioase: Şi: 

“energie, şi îndemânare, şi tirereţe, şi revoltă, şi
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- mai i ales dorinţa, şi credința neînvinsă că trebue să 

L
i
 

evadez. Trebuel... . | a 

" Aşa e, dar numai după ce voi “fi trimis în Si. 

beria. Dar de aici, -din- închisoarea secţiei a treia, 

din celulă?! 'De aici nici vorbă nu „putea fi. Aşa 
“îmbrăcat în: „caraghioase haine cazone, în pantaloni : 

Şi. cămaşe lungă. de pânză groasă, păzit zi şi noapte, 

„Fără nici o legătură cu lumea de afară..., dar însuşi -. 
gândul de evadare ar fi o nebunie. -.: 

„Aşa dară, după ce 'voi fi trimis în Siberia. Dar 
până atunci? Ştiam foarte bine că pricteni de ai 

„mei au stat trei şi patru ahi în închisoarea preven-. 

tivă. celulară. Nu-i. vorbă, -uriii 'din ei au fost pe. 

urmă liberaţi; nu sau găsit împotriva lor 'destule 
dovezi de vinovăţie.. Dar trei, patru ani ingropat. 

„de viu în celula asta! Şi până atunci?! 
O, neputinţă, cel mai nenorocit din sentimentele, 

“omeneşti. e DIR IT a 
Și aşa, zbuciumându- mă din colţ. în colţ, mi-am 

faurit un plan de liberare. Era un: plan naiv, co-: 

“pilăros, aproape ridicol —, „copil hirav al retoltei. 

"şi neputinței. Nu-mi fictam nici o iluzie. Eram con-. 

“vins de naivitatea şi zădărnicia planului. Dar n'a- . 
veam' ce picrde; era şi o variaţie în viața asta: atât 

- de monotonă. Şi afară de asta, cinc ştie? 

Cine. ştie? : , 
„Şi într'o zi m'âm apropiat - hotărit de ușă şi ai: 

“ inceput a „bate cu-putore., Zgomotul” produs în mii: 

- locul : acelei  vecinice linişti 'şi monotonii cra at“ 

„de tare, încât m'a asurzit parcă Şi pe mine însu-ni. 

„Coridorul, a, înviat ca piu minune: se auziră pati. 
N 

i
f
 

 



  

“rtbiţi. Ochiul apăru repete la ferestruică Şi. dis- 
“păru tot așa de repede. Peste: câteva 'minute: uşa 
„se deschise” și intră : 'supraveghcetorul. ” 

.— „Domnule”, zise el cu glas sever. dar politi-: 

“Din tecatul denim SI A NI 

pe atunci era ordin de-a trata. politicos pri | 
zonierii politici ce stăteau „în închisoare” _preven- 
tivă: — „Domnule, aţi bătut „în „uşă. De: ce? Ce 
doriţi ?" o ERE 

— „Vreau să vorbese chiar acum 'cu directorul - 
închisorii”, | Ă Tu 

— „Bine” a răspuns“ scurt, militărește, suprave- ” 
ghetorul,: şi S'a retras încuind; bine înţeles, uşa Supă, - 
dânsul. E aa pui . Ri 

„Peste vreo. jumătate de ceâs uşa se: deschise” iar, 
şi întră directorul inchisori. Dacă supraveghetorul” - 
fusese politicos dar sever, directorul era politicus Mi 
şi insinuant, , 

-—. pAl- vrut să-i mi vorboștii sunt: -1a ievoriia- 
_ D-tale. Cu ce te pot. servi?” --: 

2. - — „Da, domnule, doresc să. vorbesc personal cu- 

— „Cu: excelența sa generalul. Drenteln”, repetă 
directorul . — şi faţa lui-luk de odată un. acr în- 

 grijat, serios, grav, plin". de evlavie, c ca acela al unui - 
fanatic religios când îi: pomeneşti de-i: însuşi Domnul | 
Isus Hristos.: „Bine, domnule, am' să: raportez”. 

Și înainte. de a pleca, directorul începul, să - exa- 
mineze cu - grijă şi atenţie “patul, pereţii, goi, pla- 
fonul, pârcă i-ar fi fost teamă să nu dispar prin 

i acoperiş, tocmai * acuma când printr'o- convorbire 
7 

, 2 - 

.. 

"şeful. secţiei a: treia, generalul Drenteln; am să-i EN 
- „fac.o comunicare, dar numai dumiisale personal.”
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eventuală cu însăși excelența. sa generalul Drenteln,. 

căpătam o importanţă. deosebită.” ” 
Eram perfect-sigur că voi fi dus şi ascultăt la | 

secţia a treia, că voi avea. o: audienţă la generalul 

„Drenteln. - - 

Cetace dezespera totdeauna pe jandarmii ruși, era 

mutizmul preveniţilor politici, refuzul de a vorbi, 

de a da ori ce fel de explicaţii, sau depoziţii, şi de 

aceea cra foarte încurajată vorba sub toate: formele. 

„ Oricât de inocentă ar fi părut o depoziţie a unui 

prevenit, din ca sc; putea trage.o concluzie cu totul 

neașteptată, fie pentru dovedirea vinovăţici acuzatu- 

lui, fie pentru. descoperirea ' complicilor; şi vorba 

- quasi-paradoxală. a acelui idiplomat care a spus: 
„daţi-mi trei vorbe. scrise de 'un om şi am să fac 

_să- fie condamnat la moarte”, căpătau i în: Rusia o a- 

„„Plicaşie practică sinistră: - _ 

“Peste două sau 'trei zile, nu-mi mai aduc bine a- 

- minte, a Întrat la mine.un căpitan (de jandarmi urmat . 

de un soldat . care-mi aducea hainele mele civile, 

„Acest căpitan, pe cât se pare, era ataşat cu serviciul 

la: închisoare.: : - - 

Era cea mai stupidă ş şi rospingătoare mutză dintre 

toţi. ofiţerii de jandarmi pe cari i-am văzut cât am' 

stat în Rusia. O mustață - groasă, neagră, sprânc:n. 

groase ce atârnau deasupra ochilor, o frunte sur- 

_prinzător de mică, îngustă, şi un aer. întunecai, și 

un glas tot aşa de întunecat și răgușit. 

„Vă rog” să vă îmbrăcaţi, avem să.- merger Î 

„secţia. a treia” a: a 7 - 

Mam îmbrăcat fără” gabi, fără emoție; nu aşi: 
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_tam nici. un rezultat dela demersul “meu. Dat. - 
cine ştie? a 

- Peste un ceas am fost introdus într'o odaie Tang, 

„îngustă, ocupată aproape in toată lungimea ci: de o 

“masă acoperită :cu postav verde. “La mijlocul: mesei, 
„întrun fotoliu, şedea un - general încă tânăr, foarte 

_ elegant, blond, cu ochii albaștri, cu barbcte blonde. 

4 

LA o extremitate a mesei şedea un căpitan de jan- 

darmi, tot blond, subțire, înalt, şi cu un aer inte-. 

ligent şi simpatic, încât, uitându-mă la dânsul, mi-a 

trecut prin minte: „dar acesta ce caută, între jan-, 

darmi ?”. La extremitatea - cealaltă a mesei. şedea | 

un domn civil în haine negre. In faţa generalului 

“era un scaun, pe care, cu foarte multă afabilitate, -: 

cu perfecta politoţă a omului din lumea mare, am 

fost poftit să iau loc.: Ă 

- „Aşa dar”, începu generalul cu un aer suri- 

zător de perfect gentleman și cu un glas vesel,- afa- 

bil,: de. bon enfaut, „aşa dar aţi- exprimat dorinţa 

“de a vorbi excelenţei sale generalului Drenteln. Din 

nenorocire -gencralul e foarte ocupat şi nu poate . 

"să-vă primească. Dar .ceca ce. aveţi de spus, puteţi . 

să ne-spuneţi nouă.. Dacă doriţi, căpitanul va: Con- - 

- semna 'cele spuse de d-voastră, şi cu, şi d. procuror 

_Poskocin, :— arătând către domnul civil — vom _ 

transmite: textual vorbele. d-tră”. Ă 

Fără -voc am ridicat ochii ca să văd pe: „dot: 

nul procuror . Poskocin'”, celebrul "procuror Poskocin. 

pe care-l cunoşteam . doară aşa de- bine din reptl- 

fie — tristă şi mizerabilă reputaţie! ă 
„Da, vreau în adevăr” să fac o comlinicare ge- 

7 

2
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neralului Drenteln, dar personal generata Dren- 

„teln”, 
Domnul procuror Poskocin zidică nervos şi “su E 

„părat - din umeri; cneralul cu o: căutătură veselă, 

-afabilă, de bon exfant îl linişti, şi cu acelaş aer 

către, mine: a 

„Dar aceasta e “imposibil, absolut imposibil 
p. voastră sunteţi un: om inteligent; Judecaţi singur. | 

Avemi sute «de deţinuţi politici, în fiecare zi se a- 

restează alţii. Ce-ar fi dacă toţi ar dori să, vor- 

bească numai cu generalul Drenteln. Nu vedeţi. că 

"iar fi fiziceşte imposibil să-i - asculte inăcar? In _ 

“schimb vă dau cuvântul: meu, cuvântul eu, că am . 

să-i” transmit textual, - Zextuai, vorbele d-tră”, E 

„Ce era. să fac? Am: ezitat un moment şi: pe .. 
“urmă m'am hotărit. să “vorbesc, In definitiv era 

tot: una: Ma - 

— „Bine, domnule: general, am să vă spun! ce. Ma 

am de zis şi” sper că le veţi . transmite generalului 

— Drenteln: | . Pg 

Dată ştiţi, de sigur, “că am fost ; arestat în Ro- . 
E “mânia de colonelul Merklin, dar poate nu cunoaş: 

steţi şi împrejurările în cari am fost. arestat. .. 

„Mă refugiasem “din Rusia în țara. românească 

“din. cauze politice şi trăiam acolo'ca emigrat po: 

litic. România însă, e o ţară constituţională, şi Con- 

“stituţia” română, pactul fundamental al țării, ia sub 
“scutul ei pe toţi'emigraţii politici, nepermiţând nici 

EI măcar "extrădarea lor. Am trăit. dar sub. scutul 

şi -ocrotirea legilor ţării, ca toţi cetăţenii . ro: - 
mâni, In: „Mod „legal colonelul. Merklin putea 
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“să mă ia din țara românească, - numai cerând 

pe calea regulată extrădarea mea. Ori. d-lui -na 

_ procedat. în modul acesta legal, ci întrun mod.ab: 

solut incalificabi]. D-lui mi-a întins o cursă intro 

- ară străină şi m'a luat de acolo cu dela ! sine putere, 

conspirând nu numai împotriva mea, ci şi. impotriva 

țării româneşti. Prin aceasta,. d-lui, nu numai că a. 

comis o monstruoasă ilegalitate faţă de mine, dar a i 

- călcat în picioare şi toate uzanţele şi principiile . 

dreptului internaţional” faţă cu o țară amică. ȘI, | 

ca să vedeţi cât de monstruos şi ilegal este ceca. 

ce a făcut colonelul 'Merklin, închipuiţi-vă că un 

poliţist român ar veni în Rusia, S'ar 'ampara' cu. 

dela sine :putere de un cetățean rus şi l-ar târi în 

România. Cum vi sar ipărea o asemenea procedare? 

„Faţă cu această“ procedare monstruoasă şi ile- 

gală, cer dar.să fiu retrimes în ţara: românească. 

„Am vrut să vorbesc personal generalului Dren- 

tel pentrucă chiar acum-un an d-lui a stat în- 

- țara românească în calitate de. comandant al arier-. 

" gardei armatei. ruse, cunoaşte, țara şi legile ei, şi 

: deci va pricepe mai bine toată mornstruoasa ilegali ” 

“tațe săvârşită 'de colonelul. Merklin.”. . - 

Nu sunt. orator, NICI . avocat, dar. de: data asta am 

„pledat bine; era doar propria mea cauză, şi era așa 

de limpede şi aşa de dreaptă. Vorbisem. clar, logic, . 

convingător, dar cuvintele mele impresionară în mod. 

- deosebit” pe fiecare din cei e „faţă. Generalul ră- | 

mase absolut impasibil, . - aşa de. surâzător și. 

„bine dispus, parcă ceeace i pusesern eu ar fi fost | 

o anecdotă fără nici o relaţie reală € cu noi cei de . 

d
e
 

u
i
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faţă. Căpitanul era. evident turburat — cazul era 
aşa de neobicinuit!. Dar procurorul? Procurorul era 
nepreţuit. “Toată. vremea cât vorbisem, - dădea ner- 
vos din cap; din umeri, se agita pe scaun și, când! 

am terminat, S'a-ridicat repede şi a început să se 

mişte nervos pe. lângă. colțul mesei; apoi cu glas 

„Tăstit către minc: 
—: „Asta erai să ne spui?l Vezi minune! Foarte 

bine-a-făcut colonelul” Merklin. Noi i-am fi foarte 

mulţumiţi și recunoscători dacă ne-ar aduce tol aşa 

pe toţi emigraţii din Elveţia, Franța şi IEngliteră!”... 

— „Dar nu e 'vorba aici de mulțuinirea și re: - 

cunoştinţa. d-tale”, am ripostat cu indignat dea 

tâta. neruşinare; „e vorbă de o “monstruoasă ilegali-- 

tate şi de călcarea, “în picioare a tuturor principiilor 

de drept internaţional!” a. - 

—- Ce drepți]... Ce internaţional...” 

“Generalul văzând situaţia stupidă şi penibilă în - 

: care se pusese «/. procuror, interveni repede, pri- 

vind. senin şi surâzător la d. procuror, şi apoi adre- 
sându-se afabil către minc. (Cred că tot aşa de a- 
fabil. şi grațios mi-ar fi citit sentinţa de condam- 

nare la moarte, nu ştiu însă dacă 'tot aşa de senin 
Şi - surâzător- ar fi ascultat propria sa condâmnare): 

— „Foarte bine, domnule”, zise prietenos d. ge- 

-.neral. „Am ascultat foarte atent. tot ce mi-aţi. poves-. 

tit şi-am s'o transmit cuvânt cu cuvânt Excelenței 

Sale generalului Drenteln; rezultatul vi-l: 70m Co- 

munica” — „cuvânt cu cuvânt" :mă însoţi amical 

generalul, pe când „eşiam din odae- urmat. de. 

„doi jandarmi. a 
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Peste. un ceas, imbrăcat iarăşi in pantaloni” şi că-. 

maşe lungă lde pânză groasă, îmi urmam vecinica 

plimbare prin celulă. . E ai 

„Rezultatul vi-l :vom comunica”. i 
Cunoşteam cu acuma, rezultatul, şi de altfel nu: - 

'mi făcusem nici o 'iluzic; şi totuşi, parcă pierdusem . 

ceva, parcă se făcuse mai gol în jurul meu. Cine | 
ştie, poate că, în vr'un colţ ascuns al sufletului, scă- 

pat. -de sub controlul. evidenţei ! şi al logicei, “urăia 

totuşi o urmă de. speranţă, Eee PE -. 

Au” trecut câteva zile. “ Intr?o . dimincașă a venit 

jarăşi. căpitanul 'de jandarini. - - 
Cu un glas ce era menit să fie prietenos şi afa- . 

Dil, şi stăruind să dea feţei sale urâte şi intunecoase” 

o expresie pe cât se poate mai plăcută. şi mai “ve... 

selă, mi-a spus: „Vă.aduc o veşte bună. Aţi recla- : 

nat excelenţei sale generalului Drenteln pentru fe- 

ul ilegal în care aţi. fost arestat. Generalul a găsit 

„că aveţi dreptate şi a dat ordin să fiţi liberat. Vă - 

felicit. Chiar azi veţi fi liber. Am ordin să vă în- 

| treb unde doriţi să plecaţi”. ” 

— pLireşte că în ţara românească, “după cum 

"am cerut” , răspunsei cu, cu un ton degajat, care. 

cra menit: să ârate că vestea adusă nu mă mira de. 
„loc şi că o aşteptam «ca foarte firească, de oarece 
avusesem atâta sfântă dreptate, Mi se părea atunci, 
nu ştiu de ce, că, dacă aşi fi trădat o prea. mare 

- bucurie sau. emoție, aşi. fi compromis. tot rezultatul 

câştigat.  . - PI - 

>—Foarte bine, am să iau informaţii când picacă
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trenul- spre! sud; de alefe] veţi fi nevoit. “sa mai 

- aşteptaţi până diseară — sunt-atâtea “formalirăţil, 

„Aşa dar la revedere şi vă felicit încă odată, 

„Căpitanul a dispărut, 

Ce-i asta, vis sau realitate? -E cu putinţă 2 Gene- 
râul. Drântela a găsit cererea. mea dreaptăl Mof- 

„turil Acolo. atotputernic e procurorul - -Poskocin.. Dar. 

ce interes-ar- avea .să mă, înșele? Absolut nici unul. 

Dar atunci? . - _ 

Şi, izbindu-mă' așa din colţ în colț, mi s'a părut 

că am găsit: în” sfârşit explicaţia limpede Și lămu- 

- rită a. liberării mele. Probabil că nevasta şi prie- 

tenii mei din țară, au dat în Bfârşit de misterul 
dispariţiei. mele, ide mizerabila înjghebare a colonelu- . 

lui Merklin. Atunci au întervenit la- guvernul: TO- 

| mân. Guvernul român, revoltat “ “de îndrăzneala . u- 

“nui ofiţer rus de a. opera: pe teritoriul . român ca" 

într” un codru, a cerut explicaţii guvernului rus, A 

cesta însă; pentru a cvita o. neplăcere diplomatică 

şi- un scaridal în presa apuisană, : — guvernul rusesc 

"a ținut totdeauna. să treacă în ochii occidentului: . 
drept stât civilizat — şi pentru-a da o. satisfacţie” 

" Româniti, a hotărât să mă elibereze şi să mă retri- 
- meată în România; In definitiv, ce impor tanţă așa ide” 

„A "mare aveam eu “pentru guvernul rusesc, ca să rişte 

o! neplăcere diplomatică şi un scandal în presă a-! 

_pusană 2, Asta trebue să. fiel De sigur asta. Și pe-mă- 

-- sură ce mi se! “lămurea - în minte -cvidenţa: acestei 

- explicaţiuni, intra în sufletul meu. şi” siguranța că 

chiar azi voi fi liber. Respiram mai ușurat! Un punct - 

de indoeală rămânea încă: era. înfăţişarea căpita-: 
- . 

_ 

“ 
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nului, felul cum vorbea, cum mă felicita, expresia N 

feţei lui respingătoare. : im 
Da, de sigur,. niciodată vestea cea, bună na fost 

| anunţată de un înger maâi- urit. Dar în definitiv -- 

ce e de vină el că este aşa de urit şi respingător?... 

“Uşa se deschide iar. De astă dată întră un alai 

intreg: căpitanul de: jandarmi, directorul închişorii, 

și în-urma lor un jandarm ce aducea. hainele melc. 

— „Sunt vesel”, zice insinuant. directorul: închi- 

sorii; ;sunt "vesel că -totul s'a sfârşit aşa de bine 

* pentru d-ta. şi: acuma iacă ce: fiindcă te Jiberezi,-. 

„trebue _să primeşti hainele 'şi toate lucrurile d-tale. 

Iată „surtucul, vesta, paltonul, ccasul, iată şi port- -- 

moncul cu treizeci şi “patru de. ruble și copeici.. A- 
tâta a fost; nu-i aşa? Acuma te tog să-mi iscăleşti 

în acest registru, de primirea lucrurilor şi a banilor.”. 

- Directorul deschide un registru şi-mi întinde con- 

.. deiul. aa 

 „Cănd: pleacă trenul spre România?” înizeb 

cu, 1ăsă nd pe director cu condeiul întins.. 
— „A, da”, intervine căpitanul, ptreriul id-tale spre 

* sud pleacă seara.. Ai toată vremea. In două ceasuri Ie 

„de sigur toate formalităţile vor fi îndeplinite”. 
Da, da”, confirmă directorul, „în două cea-" 

 suri de: sigur. Și aveţi. destulă: vreme, veţi mai aștepta 

- încă destul şi la gară” , 

„Şi mi se pare că în chutăiura ţicleană ce schim- 
bă directorul. cu căpitanul e o înţelegere ascunsă, . 
o batjocură. -.. : ! i) a 

Iscălesc în registru, şi alaiul pleacă în ordinca 

"în care a venit. . SI i
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Ana rămas singur şi “am început. să mă imbrac, 
dar hainele mele erau mizerabil cusute; „altfel cum 

„Sar explica că nu reuşiam cu nici un preţ să bag 

piciorul . în pantaloni, şi :nici.mână în mâneca sur- 
tucului,. iar găurile dela vestă se potriveau aşa de 

rău cu rtasturii,. încât imi era aproape cu neputinţă 

s'0. închei. Haine gata, nu de comandă! - -- 

Insfârşit sunt îmbrăcat, şi iar încep să alerg prin 

adaie; dar mult mai uşor ca altădată, probabil pen- 

trucă acuma sunt îmbrăcat în hainele mele- proprii. 

Aşa dar sunt liber! De. astădată - nu mai poate fi. 

nici o- îndoială. Am primit nu numai hainele, dar 

şi lucrurile toate, și, banii, şi any iscălit şi în registru. 

„Dar... şi. deodată îmi aduc aminte de căutătura de 

înţelegere schimbată între căpitan ŞI. director. Atunci. 

ea - nu-mi produsese - nici o impresie, acuma însă - 
sunt nevoit să întrerup alergarea mea „prin odae şi 

„să mă aşez pe pat 
IMofturi! -Cine ştie câte treburi au ci împreună, 

și Poate mi-a şi părut, Afară de asta, peste două 

"ceasuri are să se vadă. Două ceasuri!l... „ Lungi au 

mai fost, probabil cele mai lungi ceasuri din viaţa 
mea, . - [ e ii - 

Se. înscra, când uşa se deschise din nou şi că- 

pitanul întiă iar, îmbrăcat cu o manta peste tunică. 

„e — an sfârşit! Eşti desigur: nerăbdător.. Ce 
vrei, atâtea . formalităţi.> Dar. acum .S'au . isprăvit. 

_ Mergem. Nu- -i vorbă, ai să mai aștepți destul ŞI la 
yo - gară”. 

. 

Es în. coridor, căpitanul după mine, In coridor 

nc așteaptă directorul:  



  

-— Călătorie - bună! zice el insinuant. Călătorie 

bună... uie pominaite nas lihom 1), 
Scobor scările_din coridor, dar mi se pare că 

„merg: tot pe loc plan şi în mintea mea se for- 

mează. un adevăr psihologico-filozofic:. vezi, oricât 
„de_rău e omul şi oricât de mizerabilă îi este înde- 

letnicirea, dar sunt totuşi momente când. se trezeşte. 

şi în lel sentimentul omenesc... | 

In “mijlocul curţii aşteaptă un cupeu mare în: 

--hămat cu doi cai puternici. O fereastră a cupeului e 

deschisă. Pe capră, lângă vizitiu, un jandarm înar- . 

“mat. In cupeu, pe locurile de dinapoi alţi doi jan: 

Din trecutul depărtat - e 8: 

. 

darmi, iar. în faţă, două locuri, pentru mine şi pen- 

„tru căpitan, | 
- M am “oprit brusc: „Unde mă duceţi?” 

— La fortăreaţa Petropavlovsk”, răspunse, rin- 

jind cu- plăcere nespusă, căpitanul. 
Scârbă, revoltă, necaz, sentimente- inferioare. de 

obicei, dat “atât de binefăcătoare şi sfinte câte o- 

„datăl... 
3 

M'am urcat cu o linişte aparentă in cupeu ŞI 

am început să vorbesc căpitanului de lucruri în- 

- diferente, parcă nu sar fi întâmplat nimic. Faţa 
„căpitanului, de obicei întunecată, se întunecă şi mai 
“mult; -ochii mici se ascunseră sub sprincenele “desc, 

fruntea se făcu parcă şi mai mică. Ii stricam una 
din cele mai mari voluptăţi ale bestiei omeneşti, vo- 

luptatea cruzimii. | 

Şi cu cât se intuneca mai mult căpitariul, cu atâta” 

"5 O vorbă Tuscaşcă de pelrecere la drum: „să nu ne po- 
meniţi de rău“ Ri =



02 i - ia Din trecutul depărtât - 

  

sa — 

deveniam cu mai” voibăreţ. Făceam: observaţii a- 
Supra crâmpeielor din priveliştea Petersburgului, pe 

"care-l vedeam prin fereastra cupeului ce zbura în 

goana cailor.. Făceam o comparaţie între oraşele ide 

nord şi cele de sud, între climele calde. şi cele reci, 

- Dacă. jandarmii nu cunoşteau cele'ce se petrecuseră : 
trebuiau să se mire_mult de ceca în timpul: zilei, 

ce vedeau; era parcă nu nă Kucea căpitanul pe mine 

la fortăreaţa Petropavlovsk, cea mai infricoşată din 

toate închisorile politice (închisoarea din fortăreaţa 
“Schliisselburg nu exista. încă pe vremea: aceea), ci 

parcă- -l duceam cu pe căpitan acolo... : a. 

lar dacă cunoşteau” cele petrecute, atunci în ca-. 

petele lor de oameni simpli şi. de jandarmi, trebuiau - 

"să-și explice astfel scena -la care azistau: „vezi, că 

cl să-l facă tânărului de alături nu' și-a ajuns sco- 
- puls 

Ta târziu noaptea, “când: după tate torimalită- 

* ile. îndeplinite, — nesfârşite şi înjositoare forma- 

lităţi,: — colonelul Bogorodsky, comandantul inchi- 

că: 
pitânul e aşa de.supărat, pentrucă răul pe care a vrut 

iar tânărul acesta e așa de mulţumit, pentrucă | 

“răul pe care vrea. să-l facă el căpitanului, îşi, ajunge” 
scopul”. e DR Pa 

  
- sorii, urmat de. „căpitan şi! de trei jandarmi ai for- : 

tăreţei, au plecat. din noua mea celulă. Sa. închis 

uşa, s'a întors cheia: grea, pașii sau „depărtat. Am: 

„rămas singur, > 
. „Fram Şrozav de ostenit, — m'am aşezat, pe al:



Dia a trecutul depărtat ăi sa 
Î - = 
  

teaua de paie. Capul mi-era greu, simţiama - un tu- 
mult de gânduri” multe, multe, dar nedeslușite, şi 
acelaș tumult de sentimente în. inimă, M am uitat. 
împrejur. 

-. 

- Era o celulă mică, joasă, aproape “sinistră; „asta 
este celula: din fortăreața Petropavlosk”, mă gân- 
“deam cu. Și deodată un gând: mi s'a „desluşit in 
minte şi un sentiment în inimă la: “cari, O mărturi- 

sesc, nu mi'aşi fi așteptat atunci. Era n gând de 
” “mânărie adâncă, întovărășit de un sentiment aproape a 

de beatitudine: im'ară învrednicit şi cu să stau! în- 

„Chis la fortăreaţa Petropavlosk; 3 

„De unde au izvorit acest gând şi acest sentiment? 

Au izvorit ele oare din necesitatea religioasă a mar- - 
tiriului, adânc înrădăcinată i în sufletele. tuturor ace-- 

lora cari provoacă impotriva lor imensele forţe so-. 

ciale în numele unui suprem ideal? Sau din altă 

necesitate,. mai egoistă, dar înrudită: cu cea dintii, 
necesitatea. de a-şi crea în propriul -său suflet un 
aliat şi un susţinător: în potriva unor. forţe_imens 

-de covârșitoare ? Sau „din mândrie şi vanitate - 
omenească, sentimente cari, orice sar zice, întovă- - 

răşeşc şi. cie întrun grad sau altul toate acţiunile 

- noastre, chiar şi cele. mai curate? Sau, poate, mai 

„bine din toate aceste surse împreună ? Cine ştie! E 
„aşa de mult de: atuncil. ... Aproape patruzeci de ani.
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Di — SCRISOARE Lui D. ANGHEL - — 

Dragă n nete, ui 

“Am primit. o înştiinţare de la societatea -de aju- 
tor. reciproc “a scriitorilor “români al cărei : vice- 
“preşedinte ai onoarea să -fii, că m'aţi numit membru 
«le onoare şi mă întrebaţi, dacă nu iloresc să deviu 
şi membru “activ, Să mă. scuzi că. răspund atât de 

„târziu: am şi.eu, ca fiecare on atâtea necazuri şi 
belele pe cap.. 

Suit foarte măgulit şi foarte recunoscător pen- - 
tru. cinstea ce- -mi faceţi, deşi întrebarea voastră m'ă 

“pus şi. într'o :mare „perplexitate, Cum vezi, dragă 
Anghele, -se. poate ca cineva să fic foarte: măeulit 

- Şi foarte perplex în acecaşi vreme. | 
- In adevăr, statutele 'cer, ca.o condiţie neapărată 
pentru a figură: ca membru- în sus zisa “societate, 
actul de naștere autentic; iar, după propunerea mult 
cunoscutului şi. talentatului - nostru romancier Iones- 

” „cu-Boteni, propunere primită în unanimitate, acest 
act de naştere trebuie să fie vizat de primarul co- 

- - 

| 
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munei respective. Or, după cum ştii foarte bine, ani 
avut neșansa să mă nasc în: Rusia. Aceâsta fără voia 

şi consimţimântul celui în primul rând interesat, Aşa 

"dar, nași putea prezinta decât un act de “naştere! 

dela. comuna rusească respectivă. Acolo însă nu este 

prima”, ci un gorodscoi golova; şi actul eliberat de 

acesta din urmă, mar-putea să aibă valabilitate -în 

- faţa onoratei societăţi a : scriitorilor români, “întuau 

cât: un gorodscoi goloza nu c.un primar şi € con- 

firmat în funcţiile sale nu de guvernul. din B ucureşti 

ci de cel din Petersburg, e . 

Se zicem că sar putea obyia- la această primă 

„greutate, dacă ași face să se traducă actul de na- 

ştere şi să se vizeze la consulatul nostru din Peters: 

burg. Bine. Dar pentru a căpăta actul de naştere: 

de la gorodscoi. golova ar trebui să mă duc în Ru- 

sia. Și aici e o greutate mult mai serioasă. Mersul 

în Rusia e uşor; întorsul, de acolo,-e greu. Acum 

„uweizeci de ani, nu nvam dus, ci.m'au dus în Rusia, 
iarăși fără voia şi „onsimţimântul meu — cum vezi, - 

- aceasta ce acolo um fel de sistem — şi cu toate astea, 

mi-a “trebuit mai binc-de un an ca să mă întorc, şi 

pe ce drum lung și încâlcit: via Odes sa, Kursk, O.. 

rel, Tula, . Moscova, Petersburg, Olonetsk, Arhau 

gelsk, Mezen, - Marea Albă, oceanul: Glacial, Nor- 

vegia, Hull, Londra; Paris, Viena, Bucureşti, „Plo- 

eşti. Şi în tot acest lung voiaj, numai câteva luni 

de repauz la fortăreaţa Petropavlosk din Petersburg. 

Te întreb, dragă amice: aşi putea eu oare, acum, ln 

bătrâneţe, să risc un. voiaj. atât de lung şi obositor ? 

- Şi unde. mai pui că, sub pretextul Vârstei, ruşii



. “din! Petropavlovsk; până la. sfârşitul” zilelor mele, de -. 

„rele române să câştige ceva.  .r. 

4 

"o prealabilă şi âbsolut neâpărată condiţie pentru - 
a fn membrul . într'o societate a scriitorilor noştri, 
„ca şi în orice altă sociciate de ajutor reciproc. Pen- 

„să zică, că: nu există, şi. atuhci cum poate cl să fie 
un mernbru Şi încă un membru activ, în societatea. - | 
scriitorilor români? Și ce membru activ poate fi. po 

". fac o prezumție că, el s'a născut. şi există, deoarece 
„le-a: scris. “Dar asta numai când consideri lucrurile * 

86... „ Socletatea Scriitorilor Români |. 

motivele serioase (de cari aţi fost călăuziţi, 

primarul respectiv ? Certifică că “cutare. sau. cutare 

-€, altul:nu e? 5 e N 

- 1 
_ DR - j. Po . - 

X ” 
- 

ar. putea să mă oprească "1 la repauz, în fortăreaţa 

unde ar urma, că cu aşi piârde mult, fără ca lite- 

„ Inţelegi deci, dragă amice, perplexiiatea mea, 
Şi nu că n aşi preţui la âdevărata lor valoare 1no- Ă 
tivele;. cari v'au făcut să cereţi scriitorilor români, .: -i 
un act de naştere în regulă, vizat de primarul res- i 
pectiv, Din potrivă, pricep foarte binc, principiile ŞI 

In adevăr, ce face un act de naştere, vizat de. - 
! 

| 
| 

i scriitor român, S'a născut cu adevărat. Or, aceasta e. 
) 
ț 

+ 

i   tru. -că, evident, că acela, care nu s'a născuit, va:   cela, care nu și-a dat măcar ostencala să se nască, | 
şi la că ajutor poţi să te aştepţi dela. cinevaj care 
nu există şi ce reciprocitate va fi aceea, când unul a 

.. - 
. Nu-i vorbă, s'ar putea spune — şi ce nu.se poate | 

spunel — sar putea spune, pentru că orice se poate - 
spune, că“ în loc de actul de naștere, scriitorul. vizat 
ar "putea să prezinte - “scricrile - sale, Cari, ca. atari, 

„la: A suprafaţă; când însă - le e adtnceșii chestia se pre  



- 
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“zintă cu-tot altfel. In! adevăr, câţi din cei cari scriu, 

există în adevăr? Unul la sută? Unul Ja. -0 „mic? 

Şi încă şi aceştia dcobiceiu există numai. pentru, 

" contemporanii. lor,. pe când posteritatea, cea. nemi- 

loasă şi ncrecirsoscătoare îi „uită, de par "că nici mar 
fi existat. - - : . - i 

„Pe. când ci actul de naştere vizat de primarul. res- 

pectiv, merge altfel treaba. lan, să poftească peste 

o mic (de ani, un ncamţ, — nemţii au monopolul a- 

cestor cercetări — să poftească, zic, un neamţ, peste 

o' înie de ani, să se. indoiască de existenţa autentică 

a mult cunoscutului romancier Ionescu-Boteni. li 

scoţi din 'buzunar: actul de naştere, vizat de, pri- 

marul comuni respective, şi-i dai neamţului. la cap 

a Societatea Scriitorilor Români. şi 87. 

cu cl. Și aceasta va fi o dovadă de existență, altfel - - 

puternică de cât. dovada celebră a lui Descartes: 

cogilo ergo suni. Pentru că acest „cogito” e uni: 

ceva care se petrece în lăuntrul capului; şi cine poate - 

să ştie şi să spuie anume cese” petrece în câpul omu: 
lui, şi dacă — dBerhaupl — se petrece acolo ceva? . 

Pe când aşa, când îl plezneşti pe neamţ “la cap cu. 

actul vizat de primarul comunei respective, apoi: 
trebuie să se convingă şi el; şi dacă e rezistent şi . 
gros'la cap, îi tragi înc odată şi: înc” odată, până ce ce 

o să-l 'răzbeşti şi va 'zice şi el: 
- — Da, în adevăr, cunoscutul şi mult apreciati 
de contemporanii “lui, romancierul român Ionescu- 

Boteni a existat în adevăr. Ne 
„Cum; vezi, dragă Anghel, sunt perfect de acord - 

ci voi, şi dacă. m'aşi fi ăflat lă “acea şedintă, de- 

sigur că, prin votul meu, „nași fi stricat unarii- 

.- Pi Ie A.
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“mitătea cu care a „fost primită propunerea: onoratu- 
lui nostru romancier, - . 

- Doresc din suflet, dragă amice, prosperitate “ae. 
plină societăţii voastre şi cât se poate de mulţi 

membri cu acte in regulă, iar ţie iţi prezint salu- 
tările _ cele mai călduroase și mai prieteneşti. 

. 

a tiu c: Dodrogcam-Gn6jea 

 



SUPRAPRODUCŢIA INTELECTUALILOR 

, Anteprocctiil instrucției a ridicat discuţiuni foarte. 

“vii. Cu această ocazie sau.-adus în desbatere' unele 

adevăruri, probleme sociale de cea mai mare, im 

Dortanţă. . A a 

Una din aceste problere a fost adusi în discuţie 

de conservatorii noştri, mai ales de ziarul „Ind6- - 

- pendence . Roumaine”. Iată în câteva 'cuvinte cum - 

a prezentat această problemă, ziarul conservator. 

In ţara noastră săracă, unde instrucţia secundară | 

şi superioară e gratuită, sunt mulţi tineri „cari. pri- 

“_mesc o. instrucţie secundară sau: superioară. Aceşti 

tineri săraci m'au- alt mijloc “de trai “decât instrucţia . 

lor: Statul. român însă şi societatea română; nu sunt . 

in stare să dea ocupaţie la toţi, dându-le funcţii, ca- 

tedre,. Jocuri de ingineri etc., de aceea rămân mulţi și . 

- . VOT rămâne tot mai mulţi fără ocupaţie şi deci fără 

mijloc. de trai. Aceşti, proletari intelectuali sunt ne- 

“ norociţi, nefolositori. sie-şi. şi - periculoși pentru . or- - 

dinea. socială existentă. Remediul contra acestui 

“rău ar fi împiedecarea claselor sărace de la în- 

- Strucţia secundară şi “superioară. Astfel vom - „scăpa 

prisosul prolctarilor intelectuali — ceea .ce în de-



II tuali, - It 3 E 

%. . , Saprprodațe Înelelinilr a 

 finâtiv + va fi un bine şi pentru Viitorii proletari inte- Ă 
"Iectuali, căci se vor apuca de alte meşteşuguri —- 
și .va fi 0 garanție de linişte pentru statul xomân. 

Iată în câteva cuvinte constatarea şi argumentarea 
ziariilui conservator, . : 

Trebue să ideclarăm că: _suntein jertect de' acord 
întru cât-e vorba de: constatarea faptelor. *: O i 
L'Iudependeuce Roumaine a. constatat ati, un fe-. 

- : nomen . „social de cea mai mare: importanţă: şi. 
“care se chiamă stipraproduclia, Proletarilor iulelec- 

- Acest fenomen social e “analog şi sezveşte de. co- 
rolar. unui alt fenomen, _supraproducției de mărjuri 
care are ca :rezultat? crize de: supraproducţie, i 

- > Noi am vorbit într'o. serie lde articole despre aceste 
crize. şi. deci _cetitorii noştri 'ştiu ce înseamnă “ele... 
In societăţile civilizate capitaliste moderne, se pro: 
«duc mai multe “bogății, mărfuri, nu decât ar fi ne- 

> cesare. societăţii — e evident că o societate nu poate 
să aibă nici odată prea multe bogăţii — ci mai multe 

„decât pot să fie vândute, de aci criza de suprapro- 
IE ducţie . cu toâte nenorocirile ci. > 

Asemenea în ' societatea modernă capitalistă, se." 
_ produc, mai “mulţi oameni instruiți, nu decât'ar fi ne- 
 cesâr „societăţii (e evident, că o societate nici: odată 
“nu poate să aibă prea. multă lumină: şi instrucţie) 

5 — ci mai mulți. oameni Înstruiţi” decât pot. să-şi gă- 
/ sească „ocupaţie, de aci. "supraproducția de proletari 
intelectuali - cu toate nefericirile ei. Acest fenomen. 

- de supraproducție fie de” producte economice, fic -. 
„de oameni instruiți nu e special nouă, ci ne e comun ă 

CI E -- - > 1 

Na
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cu toate statele civilizate capitaliste;!. deosebirea e: 
nurhai acolo că. noi, intrați prea; târziu în concertul 
“ţărilor civilizate capitaliste, - suferim toate neajun- 

surile.. capitalismului, fără să ne: folosim de: toate . 
- avantagiile lui. -.:: E 

In. adevăr, țările - occidentale capitaliste sufăr 

mult de crize de supraproducţie, dar ele au început 

„să sufere de aceste crize după ce au desvoltat enorm: 

- productivitatea muncii, după ce au desvoltat imens 

- “mijloacele de producție, Şi au însutii bogăţia na- 

'ţională.! Iar noi -— săraci, prăpădiți de săraci, cu. 

” mijloace de -producere medievale — suferim şi noi de 
i- - crize de supraproducţie. “ - 
- "Asemenea, ţările occidentale sufăr . ae: săprapro- | 

aucţia proletarilor. intelectuali, oamenilor. instruiți, 

Di dar ele au început să sufere de. acest.riu, după ce . 

„au ridicat enorm. cultura ţării, după ce au răspân- 
- dit-imens instrucţia în- toate, clasele sociale. Iar noi, 
ignoranţi cum: suntem, atât de. ignoranţi, Încât cu- 
vântul ignoranță -e prea slab pentru. a, o' exprima,. - 

noi. suferim de supraproducţia oamenilor instruiți! - 
E „trist,: dar € adevărat. Și ori „cât de trist ar 

- „Fi “acest adevăr, ori .-la câte gânduri pesimiste: 

- ne-ar predispune. comparaţia între noi şi Europa oc- 

“cidentală, ori câte deducţii importante am face 'din 

fenomenul supraproducţici : cl însuși, “= adevărul ră-. 

mâne “totuşi adevăr, și trebue să-l recunoaşteni ŞI. 

-dacă. am îndrăzni să-l negăm, faptele” ne-ar da o 

“desminţire flagrantă. Când pentru un post de:func- -. 
ţionar: sunt zeci de postulanţi, când: pentru o ca-" 

ţedră şcolară ștunt: zeci de. concurenţi, când pentru - :



go : Supraproductia mteleczaier 

“curente, mai: poate fi îndoială, că avem o supra- 
„producţie de proletari intelectuali ? Și” această supra- 
„producţie are să meargă crescând nu scăzând. - 

Aşa dar, suntem perfect de acord cu cele consta- 
tate” de ziarul conservator, însă suntem departe, 

- foarte departe, pe cât se poate de departe -de a fi 
" de acord, întrucât priveşte remediul de adus rău- 

câteva catedre la şcoala de fete. sunt o sută de COn-- 

„lui constatat. Remediul - pe care îl propune „Pln- - 
dependence Rouinainc”, arată că gazeta conserva- 

„toare, constatând un fenomen” social de. atâta im- 
portanță, nu Pa priceput de' loc şi de aceea, şi încă 
din cauza intereselor de clasă, xerediul pe care 

i propune, c nedrept, absurd. 

- aa UI. . 

-Dezbrăcate:! de orice frazeologie, constatărea Şi: 
“argumentârea ziarului conservator. francez se reduc; 
"cum am văzut, cam: la. următoarele: în ţara noastră 
“se. produc prea mulți proletari intelectuali, - ceea ice 
"poate fi şi periculos ordinei sociale existente, deci 

trebue - restrâns într'un -fel. numărul “acestor pro- 
„letari, restrângând instrucția” clusică secundară Şi su-. 
- perioară pentru, clasele. sărace, In societăţile moderne 

însă, o parte infimă a 'celor cari studiază, învaţă 
ştiinţa pentru știință; enorma: majoritate stiniliază 

- ştiinţa “pentru “a face dintr'insa un mijloc de trai: 
cei cari învaţă filologie, Ştiinţe, le învaţă ca să de- 
vic profesori, cei cati învață la şcoala de poduri 
şi șosele, ca să device” ingincii, CC e 
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„Când zici, deci, că trebue restrâns numărul pro- 
letarilor . intelectuali, asta înscamnă. că trebue re- 

" strânsă - suma. instrucției secundare şi superioare în 

general în “tară, 
Inainte de a vedea pe-cât e de justificată de-. 

ducţia ziarului conservator, ţinem să constatăm -ur- 

mătoarea -contradicţie flagrantă în care cad: politi- 

cianii noştri. . _ 

Când e vorba de reforme dcăocratice obiccţia 

stereotipă a: politicianilor e următoarea: „da,. re 

forma - e foarte: frumoasă, nu zicem ba;: dar „nu 'se 
potriveşte cu ţara noastră. care nu e destul: de cultă; PE 

- lăsaţi să se lăţească şi să se mărească cultura, ştiinţa. 

şi atunci vom fi copţi pentru reformele . cele mai 

" democratice”. | . 
„Când însă; e vorba de lătirea culturii superioare, 

ei găsesc că e prea multă, că e primejdioasă ordinei 

- sociale existente, Astfel că, pentru reforme demo: 
cratice, sunteni. prea înculţi,. iar pentru cultură prea. 

învăţaţi. Frumoasă logică! * | 
Dar să Isăm la o pârte twate menuimăratele con- 

- traziceri cari s! ar putea constata şi să trecem la ches-. EI 

“tia principală şi anume la deducţia pe care o face 

ziarul conservator din fenomenul constatat al supra . 

producţiei intelectualilur. i 
După dânsul, pentrucă creşterea proletarilor inte: 

tuali — şi. deci, implicit -a instrucției secundare şi 

superioare — poate să devie periculoasă întocmirii 
sociale de azi, de. aceea trebue restrânsă răspândirea | 
acestei instrucţii.. Dar oare nu vede Z'/udâ/enedence: 
Roumaine că aici. se poate face o deducere mult mai 

1
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dreaptă şi mai adevărată Şi “anume: fiindcă « creşte. 
rea, răspândirea instrucției secundare şi superioare | 
Poate să device Periculoasă înlocmirii sociale de azi, 
fiindcă ca nu se împacă cu întocmirea socială de azi, 

„de aceea trebue. rejormală această intocmire socială. 
Aceasta e unica deducție dir însăşi teza ziarului con: 
servator, unica deducție. dreaptă, adevărată Şi logică. 

O întocmire, socială nu e nici bună nici rea în i 
sine, ci poate fi rca sau bună în anumite împrejurări, 

+ după timp şi loc. Pe de altă parte cea mai- "bună 
- intocmire socială se ' invecheşte, dacă putem să .ne 
exprimăm. aşa, cu timpul devine tot mai puţin şi 
mai puţin potrivită pentru societatea care creşte şi 
se” desvoltă 'mereti. Această nepotrivire între orga-. 
nizaţia socială - Şi societatea: pe care ca trebue să o 
cârmuiască, se' manifestă prin-fel de fel de. feno- 
mene "sociale, unele mai dureroase şi mai absurde 
: decât: altele. In societatea. modernă capitalisto- bur- 
"heză, s'au desvoltat. tocmai o mulțime din aceste 
fenomene: cari. arată că întocmirea socială - Ac. azi 
nu mai corespunde cu toate nevoile sociale, „moderne. 
şi deci trebue să fie. negreşit. modificată, 

In mulţimea acestor 'fenomene simptomatice, nu - 
există: mai: dureroase. şi „mai. absurde decât acestea: - 
supraproducţia - economică, crizele de supraproduc- 
ție şi: suprăprodutția . intelectualilor. cae 

„Cum, nu e oare dureros şi absurd că societatea să 
i . sufere de. crize de „supraproducţie de mărfuri, de 
“producte agricole spre pildă — cum-a. fost criza din, 

= anul acestaj—să, sufere de supra-abondenţă,: când: ma- 
joritatea societăţii „moare „de foame?, Cum, nu e, 

Ei . 1 
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oare absurdissim ca societatea să fie periclitată, prin ă 

„faptul că se răspândește tot mai mult instrucțiă su- 

perioară?  --. - , 

„Şi nuc oare evident că, odată ce: societatea 'a ajuns” 

„să producă “ fenomene sociale atât: de absurde, ex .. 

„trebue să-şi schimbe organizaţia ? Trebue să o schim-. 

'băm în așa “fel în cât cea. mai gigantică producție să-i - 

fie numai binefăcătoare, iar nu să-i pericliteze exis- 

„tenţa, prin crize de supraproducţie; trebue să schim-- 

“băm organizaţia socială aşa fel; încât cea mai mare: 

răspândire a instrucției superioare, să-i fie de folos 
imens, dar nu să-i pericliteze existența prin crea-. 

rea unui surplus de. proletari intelectuali. Ă 
"lată fenomenul” pe care Va constatat P'Indepen- 

deuce Roumaine şi iată adevăratul lui înţeles şi ade- 

vărata-i -i însemnătate, 
a s



INRĂURIREA TRADUCERILOR | 

Literatura noastră românească se dcosibeşte de . 
literatura altor ţări, civilizate, nu numai prin sărăciă. 

- operelor. de valoare originale, dar şi prin lipsa a- - 
-proape totală a "traduceriloi din literaturile atrăine, 
Această” lipsă” de “traduceri, fic artistice, fie. ştiin- 
ţifice, e cât se poate de. stricătoare desvoltării noas= 

„tre. intelectuale. In această privinţă ne, deoscbim 
în rău chiar de generaţia noastră trecută, când 'se ! 

traduceau . mai rhulte opere de valoare decât acum. 

„Cauza principală a acestui fapt, atât de regre- 
tabil e cultura franceză, limba franceză: ” 

“Păturile noastre aşa. numite culte, toate. cunosc. 

limba franceză, pentru că începuturile desvoltării 

noastre intelectuale; am făcut-o, şi în parte urmăm. -: 

s'o facem, în. Franţa: şi prin F ranţa. Din această 

„pricină, aceste pături-suprapuse n'aveau nevoe de. 
„traduceri. din. limbi străine; operele franceze pu- 
teau să le citească în limba. originală, iar ale altor 
popoare în traducerile franceze. Aceasta a avut, se 

înțelege, şi urmări bune, .dar Şi multe: regretabile : 

pentru literatura. noastră naţională. Se ştie cât rău 

_a' produs importaţia culturii. franceze limbii noas- - 

„tre literare, pe care a, stricat-o, a franţuzit-o — nn 
rău, „de “care nici acum .nu putem să „scăpăm. Cu .- 

7 : E E IN - 
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„timpul cultura noastră s'a Targit, “alte pături - so-! 
"ciale mai “largi sunt chemate la viaţa intelectuală. 
Aceste -din urmă, nu mai cunosc așa de bine limba 

franceză, unii chiar, n'o cunosc de loc, și totuşi nu” 
„se: traduce nimic din limbile: străine, iar cererile ! 
de hrană intelectuală se îndestulează prin- producție 

- naţională de cea mai: îndoelnică: calitate; Cauzele, 
„cari făceau inutile traducerile din. limbile. străine, 
„au: dispărut, “în parte cel puţin, Klar efectul a ră- 
_mas, şi o. publicaţie literară . românească Sar. simţi: 
„compromisă, dacă ar tipări traduceri. Această pre- 
judecată e cât se poate de stricătoare și nefondată. . : 
“Traducerile operelor străine, sunt importante, nu nu- 
„mai “pentru acei cari nu cunosc 'o limbă “străină, | 
dar şi „pentru acei cari o cunosc; și mai ales sunt 

- importante: în .  desvoltarea literaturii noastre .naţio- 
nale' ca însăși. La 'noi:se pricepe foarte.puţin că: o 
operă. literară - bine tradusă începe să facă parte 

"din literatura - “ţării, influenţând- -0, dacă nu în acelaş 
grad, măcar în aceeaș direcţie ca şi o operă, artis=: 
tică. scrisă în limba. țării. Acei cari dau un preţ aşa 

  

de mic traducerilor, nu-şi dau bine 'seama de acea. -.. 
parte a influenţei, pe care o re limba. într'o scriere. 
Pentru :un român nu e indiferent, dacă va titi o operă 
de artă tradusă” într'o limbă străină sau în limba 
lut haternă; î în cazul 'din - urmă, ea va prolduce € o im- 
presie mult mai. puternică. - O. stare. sufletească, .o 

„imagine: vizuală sau auditivă, vor renaşte în su-: 
fletul nostru' cu o putere“ mult mai! mare,.dacă 'vor 
fi exprimate în limba noastră. maternă, decât în limba 
străină, din simpla pricină că întreaga noastră emo-. 

- Gherea. — Stnăti “Critice - a a: 
,
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tivitate : ec educată în această limbă. Cuvântul 
iubesc. va: cmoţiona mult mai mult pe'.un român 

decât cuvintele: ich Liebe, jaime, amo,.I love etc... 

Pricina e, că românul de nenumărate sori a. între- 

buințat acest cuvânt “Tomânesc în: “legătură cu acest 

sentiment, începând. de mic copil în. relaţiile cu pă- 
„ni pe urmă, când! creşte, cu tovarăşii de şcoală, 

u prieteni, “iubită, pe-urmă cu copiii lui; astfel 

sc stabileşte o legătură indisolubilă între cuvântul. 

şi emoţiunea corespunzătoare. Această legătură psi-. 

„hică nu poate fi tot aşa de intensă între o emoție şi 

-- cuvântul străin. corespunzător, pentru că cuvântul. 

- străin : „începem . să-l “învăţăm la vârsta când: -: 

-emoţionabilitatea noastră, în mare „parte, s'a educat 

deja, şi: pentru că-l _întrebuinţăn rar: în legătură 

cu emoția corespunz itoare. Bine înţeles, “vorbesc de 

aceia caii, acasă şi în relaţiile zilnice, vorbesc româ- 

neşte. Ceea ce am zis despre 4 cuvânt se poate 

"zice. despre '7oale cuvintele, se poate zice deci, des- 

pre, întreaga creaţie artistică. Aceasta. nu e decât o. 
serie “de acţiuni, imagini, stări suflcteşti în diferite 

combinaţiuni şi exprimate prin cuvinte. - - 

„.Nimenea. nu se îndocște că o: lucrare literară” c ori-. 

“ginală de :valoare, are o influenţă binefăcătoare a-i 

supra ! literaturii, dând.-un “imbold: pentru produce: - 

rile: ulterioare. Traducerilor, însă, se neagă. această: 

influenţă .binefăcătoare. E uşor de dovedit gresala - 

. :acestei păreri. : ie pe 

„Să luăm, spre pildă, o. traducere bună; 0 poezie 

ac. Heine, tradusă. de. O. „Carp: i 
. _ _ 

N 
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“Era odată-un împărat îi 
„Sătul şi gârbovit de trai .: 

Și când să moară, sa 'nsurat. - iu 

Cu fata mândră- aunui crai. --. 

Dar rochiile d mnătask - Ea | 

I le ducea ide dinapoi i 7 

Iubitul ci copil de cast | 

"Un făt-frumos cu Schi: vioi. , 

„Ştii cântecul pân" la sfârşit? .  - 
E vechi şi plin de întristare 
Pe amândoi i-a omorit . 
Iubirea lor atât de-mare. 

N 

E. admirabilă această traducere. In'-ea; e: redâtă 
„perfect şi simplicitatea şi melancolia şi tristeţa -Ori- 

ginalului şi caracterul istorisitor “de poveste veche, : " 
de baladă şi gingășia simţimântului, şi maniera, :pro-. ': 
prie lui Heine, de a ne surprinde prin versurile. . 

"de la sfârşit, dând un caracter: Şi un interes 'cu to-- 
tul. neaşteptat întregei poezii. Dar afară că _tradu-.: 
"cerea e frumoasă, poezia, prin ca însăşi, eo bucată 
lizerară, “admirabilă. A 

Dacă n'am. şti” că e tradusă, 'ca'ar tămânea ca' 6: 
frumoasă poezie - originală, şi, în acest; „caz, împreună. Ă 

cu altele de acelaș fel, ar influenţa î în bine literatura - 

rumână; de ce adecă,, ar pierde ca această î însuşire,. 

odată ce am aflat că e tradusă ?. Știu că mi se poate. 
Sbiecta, şi cu: drept. cuvânt, "că: a. traduce -aşa ke 

-_birie, însemnează a crea, și „că a trâduce „poezii per- IE
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„- fect, i-aproape imposibil. E adevărat. “Eu: însu-mă - 
„am arătat ce importanţă arc în poezie, nu. numai 
„sentimentul, imaginile, --dar ŞI nuanţarea fină de Ă 

sentimente, pe care ce foarte greu s'o_redai în tra- 

ducere, dar şi rimele şi muzicalitatea cuvintelor, 
„ care-s cu neputinţă de redat. Aci: însă, nu e vorbă de 

=: o.redare ideală şi poezia reprodusă de noi arată că 
sc poate traduce foarte binc, Şi fără a ajunge la ideal. 

-In cât priveşte faptul că a traduce este a crea, 

apoi aceasta iarăși e adevărat; decât nimeni nu va 

fegă că a traduce “foarte bine 5 poezie de Goethe 

sau Heine, e' mai ușor decât a crea o poezie ori- 
„ ginală de aceeaşi forță. ! Sa 
„Aceste obiecţii | serioase în “privinţa - traducerilor: 

* în-versuri, dispar în mare parte, când e vorba de: 

- traduceri în proză... ” 

Se înţelege, şi aici sint. multe greutăţi (pe cart - 

“le vom, arăta şi noi întrun alt articol); se înțelege, 
„că. nu,fiecare scriitor poate să traducă bine o o- 

= peră. artistică; e neîihdoelnic însă, că se vor găsi - 

mai „mulţi - cari- vor fi în stare să traducă. bine pe 
Madame Bovary - a lui Flaubert, The Mill on.the- 

“ Floss a lui George Elliot, Ana Karenina a lui. 'ol-. 

stoi, Cousine. Bette a lui „Balzac, Crimă şi Pedeapsă - 

“a lui - Dostoievski, şi nuise va găsi nici unul să 

scrie-o „operă originală, -care prin puterea artistică 

să. se “apropie pe . departe de. cele” citate. Ah,. știu 

„că-o operă originală de aceeaşi puteref ar avea de... N 

o 'sută de ori mai „multă, influenţă decât, toate tra- * 

_ducerile; “dar, când :va.; veni ateasti operă şi se. 
va zidica vre-o dată geniul românesc, “până la î- 

a 
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- 

ceste înălţimi uriaşe? Nimeni no: doreşte mai mult 
decât mine; din nenorocire însă, opere de valoare... 
nu prea “se arată, navem măcar un singur roman“ 
care! ar merita acest. nume, şi deci traducerile se 
impun. - i - , 
--In adevăr, să ne. inchipuie numai, cât de 

- Tolositor ar fi pentru desvoltarea, noastră “liteiară; 
„dacă am avea: traduse într'o . frumoasă * şi corectă N 
„Jimbă românească, ' operele principale. ale lui Bal- 
zac,: Stendhal, Goncourt, Daudet,  Maupassant, Zola, - 
„Dickens, George Elliot,. Currer Bell, ' Thackeray,” 
„Tolstoi, Turghenev, Dostoevski, Bjărnson, Ibsen; ce 
influenţă ar. avea -această bibliotecă superbă asu- 
pra culturii literare, asupra educaţiei gustului ar- 

4 

tistic- al publicului nostru cititori Și cât ar creşte - 
priceperea critică a lucrărilor de artă, o. pricepere 
care lipseşte la moi grozav chiar literaţilor = “noştri. 
„Un cititor a cărui imaginaţie: ar fi: impresionată. 
„de bogăţia imensă ile imagini, de Jdescripţiile ge- 
niale ale naturii, care âr fi sugestionat de analiza 
pzihică, fină şi puternică, de bogăţia fde idei a ma. : 
eştrilor moderni, şi. aceasta în limba 7omânească, 

„va avea an scrițeriu, al/miutrelea puternic, când, 
ot! în limba românească va -reciti 0 lucrare origi- 

nală a unui scriitor - român. Se înţelege că aceeaş 

influenţă, d ar întrun grad şi: mai mare, o va avea 

această literatură asupra. tinerilor : "noștri scriitori în 

ccpători, la cari, împreună cu gustul artistic, se. va. 
desvolta o judecaţă critică mai severă pentru pro- 
priile. lor producţiuni.. De altfel, nu e o literatură 
care să nu fi fost influenţată: de trăduceri. - Tra-:



sa
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„ducerile: maeștrilor francezi, şi mai ales ale celor 
„englezi, au pregătit în Rusia un public larg pentru 

7 

-. citirea şi priceperea marilor scriitori ruşi; iar Dos- 

toevski' în memoriile“ lui, povesteşte, cu.ce impu- 

cienţă grozavă se aşteptau şi cu ce evlavie religioasă 

se citeau, romanele lui George Sand, de către ti- 
„nerii scriitori ruşi, meniţi mai pe. urmă să. intreacă . 

modelul .lor.. La rândul lor, romancierii englezi 

și ruşi, .traduşi în franţuzeşte, -au.influenţat foarte 

" mult. romanul - modern francez, câte. odată întrun - 

„mod. exagerât, cum e Înrâurirea lui Dickens : :asupra_ 
- lui Daudet:. Bogatele literaturi scandinave s'au des- 

voae d direct sub - "influenţa literaturii clasice ger- 

mane,. la rândul. lor, maeştrii norvegieni tra- 

“duşi în e emţeşte,. au influenţat foarte mult pe 

tinerii scriitori germani .de azi. Aceştia sau ridi- 

cat împotriva: romantismului sentimental al: mult ta- 

 lentaţilor scriitori 'germani, cum sunt: .Auerbach, 

Spielhagen,: Heyse .şi de la început imitau aproape 

servil. pe maeştrii francezi . şi “norvegieni; dar. au 
sfârșit. prin a. produce scriitori de: valoarea : lut 

- Fulda, Sudermann, „Halbe, Iauptmann, între cari, 

„cel din urmă, este el însuși maestru. 

- Cum: vedem deci, influența reciprocă a litera- 

curilor, în -cea mai mare parte prin traduceri, e 

în afară de orice îndoială. 

. Dar la: noi, în-afară de influenţa - binefăcătoare | 

“deja arătată, traducerile. ar. avea încă o: importanţă, 

pe. care n'au avut. -0 nicăeri. - : S : 

i 
i 
i 
1 

i 

4 
i 

  

  

  

 



  

tradus, - 

„La prima vedere, sar. părea că, în. această pri- 

vință nu- putem întâmpina nici o. greutate: trebue 

să traducem. lucrările cele mai. de talent -din toate 

literaturile. Așa e; decât, acest răspuns atât de clar. 

ridică mai multe obiecţii. Așa, spre. pildă, se naşte 

“întrebarea: cari sunt! anume acele lucrări de mare. 

"talent, sau geniale, şi cari nu? La această întrebare 

nu e: aşa greu de-=zăspuns. Operele geniale sunt 

consacrate de vreme, — vremea e cel mai bun critic. 

şi face selecţia: cea mai dreaptă: Scriitorii mari şi 

operele” geniale consacrate sunt atât “de cunoscute 

„încât le ştiu “din nume. chiar acei cari nu Ie- au. 

citit. Greutatea. deci nu ce! în lipsa operelor. mari, şi 

7 

„CE TREBUE SA TRADUCEM |. 

In articolul „Inrâurirea traducerilor”, am arătat 

cât de importante ar fi traducerile din limbile străine 

"pentru fixarea unei limbi literare româneşti și in 

“general pentru desvoltarea literaturii noastre naţio- 

nale. Ne rămâne acum, să “arătăm cam ce ar trebui 

î 

„__nu-e în perplexitatea de a. alege) ci din potrivă, în” 

„L'embarras de xichesse”, în. faptul să nu ştii ce.a- 

- nume să alegi din toate operele mari străine. E cevi-.
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„ dent, că-i imposibil de tradus: toate literaturile 
străine în reprezentanţii lor cei mai. mari: Mai în- 
tâi, avem foarte (pufini traducători, — aşa cun 
pricepem noi un traducător — Şi afară de aceasta, 
economiceşte * vorbind, „piaţa noastră * literară nu 
poate să absoarbă prea multă marfă „literară, şi ni- 
meni de sigur mu va. traduce opere literare, cari să 
rămână. în raft. Așa dar, trebue 'să ne “mărginim 
foarte mult în alegerea operelor de tradus. De aceea : 
ercd: că n'ar trebui să se! înceapă cu traduceri . din 
literaturile. trecute, oricât de geniale opere ar a- 
vea ele. a, : - 
„Aceste. opere nu măi pot deştept. mare “interes 

„în publicul cititor. Viaţa de care palpită operile cla- 
sicilor greci, ori a lui. Dante, Milton etc... e o viaţă 
„moartă „pentru noi. Marile interese sociale pe cari 

' 

le: ridică fiecare rând din scrierile jor. geniale, sunt 
foarte puţin pricepute-de noi, nu ne pasionează: Ar" 

„ ceste -opere rămân: frumuseți artistice. nemuritoare. 
Da cât de puţini sunt acei cari le înţeleg! 

O, mulți vorbesc. de. Eschil, Dante, Milton,. dar - 
"câţi sunt cari i-au. citit şi mai ales; câţi” sunt cari 

i-au priceput, i-au -simţit? Pentru a-i pricepe şi a-i n 
preţul trebue. o cultură literară deja lformată şi un 
gust artistic ales, iar noi vorbim acuma de formarea 

” acestei culturi şi acestui. gust. Iată de ce cred că n'ar 
trebui să se înceapă cu traduceri, nici din literaturile 
antice și medievăle; nici. din cele mai. apropiate 
de noi, cum e.- clasicismul francez. şi german. Bine 

- înţeles că. trebue să se facă unele” excepții, spre 
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pildă: Don Quichotte a „lui Cervantes, Faust al lui - 
„Goethe şi mai tot Shakespeare. . 

- Principala atenţie, însă, ar trebui îndreptată asu- 
„pra literaturilor moderne; numai acestea îndeplinesc 

toate cerinţele ce trebue să îndeplinească operil& cari 

„se cuvine să 'ffie traduse. In operele modeme avem 

"nu numai frumuseți artistice neperitoare, nu numai 
„o bogăţie de idei şi sentimente, dar aceste idei 

şi sentimente sunt -ale noastre, viaţa ce vibrează in 

operele » literare: moderne, e viaţă care vibrează” în 

“inima, şi sufletul nostru, de aceea ele ne pasionează | 

atât, de aceca ichiar o operă “modernă de mai mică. 

“valoare artistică, „produce ide multe ori o impresie 

aşa ide adâncă, Deci, numai această literatură poate 

“să aibă o influenţă binefăcătoare, asupra: literaturii” 

noastre pe de o parte, şi poate, contribui la forma. 

zea unui public. mai competent pe de altă parte. 

„Pentru că e evident; ori cât de mare ar fi res- 

„pectul ce-l avem pentru_ Racine, nici un adevărat 
„artist de azi, nu se va apuca să facă drame ! după 

„modelul: clasicismului francez şi, dacă ar face-o, 
ar arăta numai că nu e "adevărat artist, că nu Înţe-. . 
lege sau, mai bine zis, nu simte că fiecare epocă . 
„are o artă corespunzătoare şi chiar genuri deosebite. 

"Astfel. genul eminamente modern, e nuvela - și mai 

-ales_romanul, un gen literar foarte potrivit pen 

-tru a exprima întreaga complexitate, a . vieţii: mo. 

-xlerne. Romanul, însă, nici n'a existat în literaturile” - 

"trecute. - 

* Odată înţeleşi asupra. acestui punct: că trebue să. 
"incepem cu traduceri din scriitori moderni, e foarte. 

a
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uşorsă - îățelegem. cari anume sânt aceşti şcriitori. 

In privința aceasta nu cred 'să existe vre-o deose:- 

bire .de “vederi între. oamenii cari. cunosc câtuși de 

„de::-puţin - literatura modernă. ' Noi -am. numit” deja 

- în- articolul: :„Inrâurirea traducerilor” „mai multe mu- 

- încordare extremă “a spiritului,- forța creatoare” 

me ilustre; cum' sunt Balzac, Stendhal,:Ylaubert, Dau- 

“det, Mapussant în Franţa; “Tolstoi, Dostoieski,' Tur- 

ghenicv în -Rusia; Bjornsân, Ibsen” în Norvegia; Geor- 

ge Elliot, 'Currer;Bell în. Englitera şi. alţii. Aceste nu- 

* me sunt. deja consacrate, deși ale! unor scriitori: 'mo- - 

„.derni,: dar. sunt-ilustre! şi! vor rămânea istorice, Se 

“înţelege: că ari fi-o. “mare greșală a: traduce toate 

“ scrierile. unui scriitor, oricât de iluştru ar fi el. Un 

 artist,: oricât de'mare: ar- fi, îşi cheltueşie, printr o. 

intr'o . operă. sau. în câteva opere artistice; pe urmă 

„începe să-se .repete, începe să cheltuească în ope-. 

„rele. sale, ceea -ce numesc în:altă parte zpacăă- exer-. 

ciţiu. Se înțelege: că Operele. adevărat. preţioase, cari » 

„rămân, Sunt tocmai: cele produse printro încordare: 

“mare a forţei: creatoare; ele sunt punctele culminante 

la cari: ajunge un; artist. Astfel, spre pildă, pentru” 

“Flaubert:. punctul ;culminant ar fi Îladame Bovary, 

„pentru. Dostoievsky „Crimă și “pedeapsă” pentru . 

-Stendhal „Rouge et noir'* şi aşa mai departe: " 

Dar: dacă e "ușoară. “alegerea operelor de tradus, 

Gin scriitorii. moderni,-dar deja iluştri; — consacraţi 

-.prin critica şi. gustul literar al elitei. publicului -ceti- 

zor; — mult mai grea e alegerea când e. vorba de. 

scriitori. mai “noi,. contemporani nouă, mai puţin 
s - a N - 
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cunoscuţi, dar ale „căror scrieri 'se impuri vaduderii 
"după. argumentărea noastră ide 'mai sus. =: - 

Viaţa. noastră modernă curge cu o iuţeală vertigi- 
"noasă, şi în' mersul ei ridică tot alte probleme s0- 
 ciale. şi morale, jar arfa. oglindește intrun. mod ar- 
“tistic aceste probleme. lată de ce se trec'aşa iute 
şcolile literare, modele literare. Aceste mode nu: 
sunt capricii de ale publicului, ele sunt rezultatele: -: - 
“necesare ale vieţii noastre” sociale: Iată pentru ce: 
-un scriitor atât. de-genial şi modern. ca Balzac, pare 
a fi pentru noi deja: îmbătrânit, şi iată pentru ce 
„acuma scriitori cu 'nenumărat mai puţin. talent, pa- 
sionează publicul modern; — şi :cu “drept cuvânt. 

Aceşti scriitori: noi, se înțelege, trebue traduşi, 
dar ar fi o nenorocire literară,” dacă 's'ai trâduce 

“toți decadenţii şi simboliştii moderni, cari, în lipsă 
-de: talent, fac un sgomot atât de infernal. Căci atunci | 
întreaga întreprindere: literară, atât: de utilă, a tra-. 
“ducerilor, Sar compromite. .- | | . 

Alegerea: opetelor de: tradus din « scriitorii noi, tre- 
-bue să o lăsăm în voia traducătorilor mai culţi.- Dacă 
“ar fi-să-mi dau părerea în această privinţă, aşi cită | 
câteva nume cari îmi par că se impun mai mult.i 
Aceştia ar fi în Germania:. Haupimaun Şi Sudermannu 
ca dramaturg (nu ca nuvelist şi romancier). In Ru-".* 
sia: “Garşin, Ceno, Aorolento; în Italia: Salvatore Da 
Farina şi Verga; în Englitera: Z/omas: Mlardy; în 
„America: JZouves; în țările scandinavice: - Xiland,: 
Ifrindberg, Jatobseu, scriitoarea norvegiană Frust - 
(e un pseudonim; şi mai ales ar fi de recomandat 
admirabilul ei roman „Banii? ') şi cu deosebire” Arne
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Garborg, după părerea mea unul din cei mai mari 

prozatori. în general şi cel mai mâre prozator al lite: 

xaturilor scandinave în special. Se înţelege, că. aici 

nu se încheie Jista celor cari ar merita să fie tra-" 

<luși; se înţelege de asemenea că-nu trebue tradus 

tot ce au tipărit acești scriitori. “Astfel luând ca pildă 

pe unul din cei mai de talent: _Strindberg, crea - că 

ar fi o mare, greșeală kle a traduce anostele lui nu: | 

„vele, maşi fi kle părere chiar, să sc traducă piesele 

lui talentate cum e: „Domnişoara Iulia” sau” „Cre- 
“ditorii”, dar ar: trebui negreşit tradusă geniala lui 

dramă „Tatăl. > 

- Noi punem foarte: mare preţ. pe alegerea operelor 

„de tradus. Prin două fapte „poate să fie compromisă 

această întreprindere literară icare ne pare atât de-fo- - 
lositoare literaturii moastre şi culturii noastre naţio- 
nale în general: lprin traducere: proastă şi- prin ale: 

.gerea neinteligentă a operelor. Chiar în ţară la noi, 

avem o dovadă strălucită pentru » adevărul ziselor 

noastre: aceasta, .şunt “traducerile: făcute pentru tea- 
trul nostru naţional, — dar despre aceasta altă dată, 

 



"TRADUCERILE ŞI LIMBA „LITERARA 

: Când am afirmat că traducerile artistice! vor a- 
“vea la moi o influenţă jpe “care n'au avut:o în alte 
ţări, am înţeles prin aceasta influenţa ce ar putea: Sa 

să aibă: traducerile asupra limbii. literare, Care se 
găseşte la noi încă într'o stare atât de anarhică. 

-Limba în general, şi cea literară în special, nu e. 
rigidă, de sine stătătoare şi veşnic 'acecaşi, ci e un. 
organism care se găsește în continuă desvoltare ŞI 
„evoluţia ei e (legată strâns şi condiţionată .de <+ oluția.! 
intelectuală Şi sentimentală a unei naţii. Noile idei, 

. noţiuni, cugetări, numai în ţările nouă, și felul de 
a simţi ce se desvoltă: într'o nație, PTOvo oacă o co- 

în respunzătoare „schimbare în limbă, care trebue să se, 
“schimbe şi să se “mlădie după ele, prin crearea, de: 
- curente nouă,. prin "împerecherea nouă a cuvintelor. 
"existente; prin construcţii nouă chiar, Dacă intelectul 
“Şi sentimentele evoluează, încet şi normal, atunci e-: 
voluţia limbii e normală/ dacă evoluţia, celor. dintâi. 
e bruscă, semănând mai mult a revoluţie, atunci 
bine înţeles ” Şi evoluţia limbii” se prefac în revo- 
luţia ei Si ED N 
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Evoluţia normală a limbii literare, însă, nu tre-, 

-bue înțeleasă i în sensul că evoluează zi cu zi, lună cu 
N 

lună, — kleși aceasta e întru câtva adevărât—; mai- 

ales evoluează ,limba literară prin sărituri, dacă. 

“putem să ne exprimăm aşa, de da o epocă. la alta.. 

“In general, din: vreme în vreme, limba Jiterară ră- 

mâne în urma desvoltării intelectuale şi sentimen-: 

tale a. epocii, ŞI. atunci, un scriitor sau mai "mulţi 

scriitori de mare talent o aduc iarăşi în acord cu. 

pară limba literară 'cu un instrument muzical, care, 

“din vreme în. vreme, se desacordează și atunci tre-. 
bue să apară vre-un scriitor pentru acordarea in- 

strumentului,. Pentru Danemarca, după Brandes, ne- 

“voia acordării se -simte cam |din şo: în 50 de ani... 

Se înțelege - că e: “imposibil. de: precizat epocile, și 

noi voim numai să ărătăm caracterul! evoluţiei nor: . 

male. a limbii Jiterare; In „ceea ice priveşte revolu- . 

ţiile Jimbii; apoi acestea concordează totdeauna cu 

„desvoltarea 'epocei. Brandes, foarte spiritual, com- - 

| revoluțiile. în” relaţiile sociale. Astfel a arhtat Za: 

„Îaigue, cum chiar o" limbă, atât.:de veche şi: atât. 

de bogată, <a. limba franceză, a fost revoluţionată. 

prin. revoluţia. cea mare franceză. Rar însă s'a în- 

tâmplat o. răsturnare și revoluţie atât de bruscă 3 

a graiului literar, cum s'a întâmplat cu limba noastră- 

literară, acum vre-o. 30—40.- de :ani:;: Prin. intrarea. 

“noastră bruscă în. vârtejul civilizaţiei : curopene, s'a- 

i produs o revoluţie intreagă în ideile noâstre, în sen-. 

- timentele “noastre, :în. moravurile. -noastre, _deschi- - 

_zându-se. orizonturi Jargi ipentru cele.. dintâi, câte - 

„odată în chip bolnăvicios, dar totuși rafinându-” 

a
  



Traducerile şi limba literară: . 1U 
  

se -in cele din urmă. Limba * trebuia să - sufere o 

schimbare, ori mai bine zis-o revoluţie” corespun:- 

zătoare, — dar: aceasta era imposibil —: schimbarea 

în moravuri, idei, sentimente, era prea: inare”şi prea 

- bruscă, Cât ide mare era zăpăceala care a intrat, din 

- această cauză, în rândurile literaţilor noştri ile : 

tunci, arată hotărârea ncbună de a crea o nouă tibi 

literară. Lupta, care s'a încins pe:acest teren, e prea 

- cunoscută ca să vorbim de ca; mai puţin cunoscută - 

e zăpăceala care, într'un grad: mai mic, durează încă 

şi'acum. Noi tam avut noroc [le acel geriiu Sau de h- | 

cele getii, cari, în suverani absoluţi;-nc- ar” fi decree 
“tat limba literară. Se: „înţelege, am: avut scriitori 'de-. 

mult talent, dar n'am avut 'geniile necesare, In genera: : 

ia trecută, am avut pe Af/ecsaudri şi Alexandrescu. - 

Meritul nemuritor allui Alecsandri e că cl s'a întors, 

şi a făcut. pe toţi să se: întoarcă, către izvorul: bo: 
gat şi. “linpede al literaturii populăre, dar” acordorul * 

genial, în. “sensul în “care am orbit, Alecsandri ma. 

putut să fie, prin. simplul fapt, că “el, prin con- 
cepţia: “lui: "literară, nu s'a ridicat” mult de- -asupră _ 
genialului artist anonim, pe 'care: Va "descoperit. 
Limba lui Alecsandri e limba din poezia „populară, 
câte odată, “mai rafinată, şi atâtă tot. ” - 

Gr. Alexânătescu a: fost, ca artist; siperior “lui” 
Alecsandri, dai el tocmai- n'a putut” să- -şi. desfăşoare 
toate darurile dui artistice, ăin cauza limbii ş pecarena 

„fost în stare 's'o “revoluţioneze.-Uri adevărat: şi Tare! 
„revoluţionar al! limbii, literare: rormân€ fu nuniai” E. 
minescu, care ă Tcuşit” să exprime în actastă liaibt | 

“cele inăi' înalte” Sândiri! si seritimentele cele mai ai a
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- dânci, cari chinuesc pe! omul modern. Dar şi Emi- 
nescu, oricât de geniu a fost, ma putut să_facă mai 

"mult decât, omeneşte, era: posibil. Creaţiunea lui. 
Eminescu ar fi fost neaseminat mai mare, dacă gă-. 
sea o limbă formată, şi în. zbuciumata şi dureroasa 

alergare. după cuvântul, care exprimă: adevărul”, 
“şi a tuinat puterile creatoare şi ne-a lăsat:un volun: 

de poezii geniale, 'e adevărat, dar prin atâta: nu se 

"fixează; o limbă literară, când “ea a ajuns într'un de- 

- zacord atât ''de mare cu.realitatea. vieții sociale. După . 

“Eminescu nu s'a făcut mai nimica pe acest: teren. 

7 

Pocţii - mai de talent cari: Pau urmat, cum e Vla- 

huţă, sau O. Carp, au scris versuri foarte frumoase, 

în limba lui Eminescu; mai departe nau mers. De- 

"spre: Caragiale, care scrie mai frumos limba româ- - - 
nească decât ori cine. în ţara moastră se poate zice a-: 

celaşi lucru: ce: am zis despre Alecsandri: Prin în- 

seşi subiectele ce le-a. tratat; cum e admirabila dra= 

mă „Năpasta” , îi era de ajuns. frumoasa limbă po- , 

_pulară şi numai în nuvele” face un pas îhsemnat îna- Ă 

“inte. 

posibilitatea să înceapă o evoluţie. normală în sen- 

„Sul -în - care am arătat. Şi iată cum rămânem 

“şi acum încă! cu.o limbă literară nefixată. „Şi trebue _: 

_să fie orb cineva, “ca să-nu o vază, "Uitaţi- -vă numai 

“la deosebirile adânci, cari sunt “în limba literâră a 

- "scriitorilor - -noştri de frunte. Dacă- i -cunoaşteţi per- 

+ sonal, întrebaţi, : vă rog, pe.X. ce crede despre limba” 
, pas - = 

A 

Coşbuc, prin marele său talezăt, e unicul care a 

„mai inşuflat „viaţă limbii noastre, dar creaţia lui 

nu e aşa mare ca.să fixeze. o: limbă literară, dându-i. 

  

  
 



  

literară a -lui Y. z etc... şi. i răspunsul invariabil va 
fi: „ăla nu ştie o boabă- românească, habar nare de 
limba românească”. N” apucă bine un scriitor român - 
să sfârșească articolul prin care a dovedit cele mai 
elementare greșeli de gramatică la rivalul său, şi 

"iată că acesta din urmă începe 'să asvârle cu: pumnii 
„greşelile elementare din scrierile celui dintâi. Sun. 
tem unicul popor în Europa, care n'are încă o orto- 

“grafie fixată, — în- privinţa aceasta, până și bulgarii 
şi sârbii: stau mai bine, , - 

Se înţelege, eu nu acuz pentru aceasta. pe scriitorii 
noștri; dimpotrivă, îi plâng. E o soartă peste mă- 
sură de tristă pentru un scriitor, ide a nu avea o 
limbă formată în care el ar putea să spuie, tot ce 

a o Taducerile şi limba literară , dă 

„gândeşte şi simte, și așa cum gândeşte şi simte; e 
„0 soartă asemănătoare cu a unui revoluţionar, refor- 
mator social, care nu găseşte încă în societate ele-..- 

-_mente reale pentru reformele lui. generoase, şi, după 
"0 viață de muncă şi sacrificiu, vede rezultatele . me- 
“schine la cari a ajuns. Sunt. convins că” din "cauzele 
“cari au făcut imai pe toată. şcoală eminesciană să 
facă, naufragiu, e şi limba literară defectuoasă, Au. 
-fost.-şi sunt între eminesciani tineri nelipsiţi de “ta- 

“lent, cari au avut: sentimente personale, idei sau o : 
„inlănţuire, originală de idei de exprimat, dar. au 
fosti învinși de limba literară nefixată şi au căzut. în a

 

imitare servilă, pentru că nu. e: glumă să-ţi exprimi 
“sentimentele şi ideile şi . să creezi tot odată şi limba | 
„necesară exprimării lor. Se înțelege, eu nu vorbesc : 
-de acei scriitori cari sunt stăpâniţi de frază, ci ide - 
acei cari zor şi brebue să fie ei stăpâni pe frază, 

Gherea. — “Stadiul Critice - N NR i 8, 
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_Pentiu cei dintâi, se înţelege, că nu. “există vre-o 

„>. greutate: la “dânşii frazele curg, se înşiră -una “lângă 

„— alta, par'că „povestite de-o străină gură”; la ci frazele 

_nu isvorăsc din adâncimile - sbuciumate ale cugetu- 

tului şi ale şentimentelor. Vorbesc însă de aceşti din 

urmă. Vorbesc de acei artişti cari:simt înt: înşii des- 

tulă viriuositate, pentru a căuta o simfonie frumoasă, 

_dar scot sunete falşe din cauza idefectuosităţii în- - 
strumentului muzical; şi ei, bieţii nu sunt din rasa î 

_— acelâr artişti mari și geniali cari ştiu să cânte dum- ? 

- „> mezeeşte modificând tot odată şi instrumentul. 

> Dar ce e de făcut? Vom aştepta oare ivirea a- : 
„cestor artişti geniali? Se înțelege | că nu; seniile ip 

sunt” accidente fericite şi cine ştie când vor. veni,.: 

i. iar. o limbă literară e necesară, ca să ne exprimim - 

“aşa, pentru întrebuințarea zilnică. Eu cred că şi 

„aici traducerile artistice ar "fi de :foarte mare folos. 

„Bine înțelss, că vorbesc de traduceri în adevăr - ar- 

tistice, cari ar. rămânea în literatura . noastră ca.o 

„operă de artă; altmintrelea n'ar corespunde scopului. 

„Dacă şi de aceste: traduceri se-vor apuca toţi vădu- 

vii de talent, idacă ele se vor preface într'un articol 
de comerţ, atunci se va compromite încă o între- 

prindere intelectuală menită să aducă multe: foloase. 

cum se „cempromit atâtea şi atâtea la noi. 
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- Există o ramură Jiterară în ţara noastră, care re- 

lativ a fost ferită de invazia scriitorilor lipsiţi xle 

„talent —: âceasta ke teatrul. Zicem 'relaliv, pentru 

că scutit de “tot, n'a fost. Cauzele principale ale a- 

cestui noroc excepţional al literaturii noastre . dra- 

matice, sunt mai ales două. Prima cauză e că, pentru 
înjghebarea unei piese“ de teatru, se cere un anii-” 

mit meșteșug, o tehnică anumită, care, e foarte grca. 
“A doua cauză c-.că, în această ramură specială lite- 

„rară, “judecata publicului urmează. „imediat manifes- 
tării artei. . | 

Uh- tânăr ce fabrici versuri şi le tipăreşte, poate NI 

să fie ani întregi convins că publicul le gustă, şi. 

numai doar criticii lin individie îl persecută.. In 

teatru însă, aceste iluzii sunt imposibile. — chiar de 

“la prima idată publicul, întrun mod foarte energic, 
“îşi arată opinia; şi oricât ar fi de incult şi lipsit de - 

“ discernământ, artistic publicul nostru, totuși ştie să 

julece lucrările absolut stupide. 
Astfel teatrul — pentru - producţiile” teatrale — 

înfăţişează. ceea ce se numeşte o justiţie exemplară
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— aride, după delictul comis, urmează imediat “pe- 
deapsa cuvenită. - . AR 

„Lipsit de luminile lunilor noștri scriitori, . teâtrul 

a “fost'neapărat redus la traduceri din limbi străine. 

Aceasta a fost un mare noroc pentru 'teatrul no- 
'stru; şi, 'dac'ar fi ştiut să se folosească de acest no- 

“oc, teatrul ar fi putut aduce un însemnat serviciu 

culturii noastre naţionale, klând o adevărată litera- | 

tură „străină în locul unui surogat naţional. 

Rolul teatrului în 'desvoltarea gustului și price-. 

perii literare, a fost totdeauna mare; cauza €, ică 

teatrul înfăţişează Jileratura în acțiune, dacă putem 

să ne, exprimăm aşa, şi astfel o face să fie gustată 

şi de publicul :cel mai incult, să” fie pe rcepută şi - 

_ pricepută Şi de înteligenţe leneşe. și inerte. -. ă 

- “Rolul teatrului deci în- desvoltarea culturală a 

ţării noastre,.ar fi putut să fie” foarte însemnat, dacă 

în' fruntea acestei instituţii ar fi fost puşi oameni 

-cu Serioasă cultură literară şi 'cu_o pricepere. adâncă , 

- ărtistică. Din nefericire însă, guvernele noastre, cari - 

dispun de soarta teatrului: naţional, în “schim- 

“bul “unui. 'subsidiu neînsemnat, au - pus în capul 

teatrului nostru: mai totdeauna niște oameni a. 

căror vază şi lgreutate n'au absolut nimic a face cu 

vederea linipede în chestiile artistice. Guvernele au 
pus mai totdeauna în capul teatrului sau literați o/i- 

ciali, un fel de alegători ai colegiului 1 în literatură, 
. .. . . 7 i 

“sau, ca la comisiile. interimare, .au. pus în capul -: 

teatrului dintre cetăţenii. mai greu -impuși. 

„Rezultatul, . se: înțelege, a fost. deplorabil. - 

* Membrii în comisia interimară a teatrului — po: 

L
a
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_reclită „Direcţia teatrului naţional” — ca să se răa 

bune. de .lipsa pieselor stupide naţionale, au prins 
„să joace piese: neghioabe străine. Astfel, a început 
„traducerea şi jucarea tutulor melodramelor fade — 

- pentru mărirea. confuziei, amestecate cu dramele ge 

niale ale unui Shakespeare — şi traducerea şi jucarea 

tutulor comedioarelor şi feeriilor nesărate Şi .necu- 

7 

viincioăse, amestecate cu u genialele comedii ale lui - 

Moliăre. - , E pa 

“Traducerea piesclor, chiar « a celor mai bune, e ia-: 
“răşi încredinţată unor oameni cari n'au competinţa : 

şi talentul necesar, foarte“ des actorilor, cari, după - - 
opinia comisiei interimare teatrale, trebuie să ştie: 
să. traducă, 'dacă ştiu să joace — iar actorii trădează 
astfel, de două ori pe maeștrii : străini: şi prin joc - 
şi prin traducere. 

“Rezultatul la care am ajuns, sper că e vădit şi 

pentru cei mai puțin înzestrați cu vederea şi price- 

perea clară în chestiile culturale. Teatrul național - 
e absolut compromis, actorii mai de talent descura-: 
jaţi, şi ceea ce e mult:mai important, gustul şi pri- 

„ceperea literară“ a publicului spectator sunt  falşificate, 

7 

la culme, - e N 

“In privința teatrului . şi actorilor, sper că nu se 
mai îndoeşte nimeni că aseiţia noastră e adevărată; 
iar Întru cât priveşte “publicul spectator, rog.să se 

- gândească şi. cititorii la acele piese cari sunt aplau-. 
date de publicul, nostru. Rog pe cititorii mei, Să 
se. gândească la faptul, arhi-monstruos,. că tot ace- 

“ laș public: care plânge şi aplaudă melodramele lui - | 
d'Ennery, . „a făcut să -cază. admirabila dramă a lui 

a
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Caragiale: Wăpasta, unică pe care o avem în reper- 

torul român, şi -care ar fi. făcut cinste, oricărei lite- 
raturi -străine, : 

Ni se va obiecta, poate, că rosul publicului, nică- 

eri nu se deosebeşte prin pricepere literară. Aşa e; . 

> decât noi nu vorbim de grosul publicului, ci de elita - 

lui, care dă tonul şi care, educată pentru repertor - 

- bine şi inteligent ales, ar: fi putut să judece şi să” 

deosibească o operă de valoare artistică. 

Ce confuzie a produs teatrul nostru în spiritele. 

spectatorilor, cea. mai. bună dovadă sunt reporterii! 

"teatrali-'ai 'gazetelor noastre. Și aici, rog pe cititorii 
mei să nu zâmbească ironic. Știu, că -rezenzenţii tea. 

” trâli. ai gazetelor noastre . mau descoperit: America, 

şi - dacă . rămânea în - grija lor, inventarea prafului . 

de puşcă, tot neinventat rămânea, decât nu mai. puţin 

7 

" adevărat .e, că tot” ci, relativ, în ţara noastră. și în 

mijlocul publicului nostru, sunt acei cari pricep. ceva 

mai bine operele teatrale, şi tot de dânşii întru, cât- 

"va, atârnă succesul sau' căderea unei piese. Şi afară 

"de aceasta însăși priceperea sau nu a ecenzenților 2 

teatrali, atârnă mult de teatru. . | | 

După atâțiă ani ide „existență, teatrul naţional, 

„prin alegerea inteligentă. a unor opere. artistice, ar : 

fi putut să formeze şi recenzenţi pricepuţi. „Rog 

însă pe cititorii să citească dările de seamă teats ale 

_din_ gazetele noastre, ca. să fie: pe. deplin. edificaţi. 

In- privinţa aceasta: am să, aduc două. pilde foarte 
"caracteristice. 

„ Recenzenţii noştri teatrali, cu! toată” confuzia pe e: care 7 

“ tindea o. producă în capetele lor direcţia teatrală,    
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„prin alegerea pieselor, au ajuns, fic prin citire, fie. 

prin . propria inteligență; să priceapă meșteșugul - 

foarte puţin înalt al întocmirii melodramelor lăcră- 

_ moase. Au priceput.ei şi lucrurile cari - consistă în 

- grămădirea. situaţiilor înfricoşătoare şi a clişeelor 

jalnice, ca „O maica meal Amuleta maicei mele!”, 

etc. Dar ajunşi la priceperea - aceasta, ci nau: în- 
E ţeles că inferioritatea melodramelor nu constă în 

faptul că întrebuințează aceste situaţii şi fraze, ci 
în faptul, că întreaga valoare” a piesei e așezată. pp 

- mai pe aceste fraze şi Situaţii şi că'melodramele un. 

sunt opere ve artă în schimb însă, „operele. geniale: 

i artistic: e, pot să aibă situații asemănătoare cu ale 

melodramelor „ŞI aparent neverosimil€ şi desigur. vor 

„avea, aceleaşi fraze jalnice, Această. nepricepere. a 

“dat naștere următorului quiproquo. | 
Mi-aduc aminte “cum, acum “trei sau patru ani, 

sa dat. Ja “Teatrul Naţional o frumoasă dramă + 
mult talentatului scriitor. spaniol: Jos Echegarayi 
„Sfânt sau nebun”, Ideia piesei e pz cât de nobilă 
“pe: atât dle adâncă. E vorba acolo de lupta între-sim- 
țimântul social al- datoriei intrat în.cele mai ascunse 
profunzimi ale sufletului eroului piesci, cu mediul 

său, care sinceramente nu poate să "priceapă, atâtea 

“scrupule! şi atâta. delicateţe sufletească, Din lupta 

asta, eroul ese învins şi e închis la casa 'de nebuni. 

Această ideie profundă e redată într'o formă'artistică 
“adevărată Și admirabilă. Sunt: scene de” un tragisni 

imens, cari îi Tup. inima -de durere. Această dramă i 

insă _— o adevărată lucrare de artă —. are neno- 
rocirea că, prin intrigă i expresii, seamănă cu o 

- 53 
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“melodramă!: oare care. In timpul: reprezentării, unii 
- din public au râs, iar a doua-zi, am citit-în toate 

gazetele, dările de seamă pline de.i ironie mușcătoare 

„asupra „acestei melodrame nouă cu: O maică „mea, 
amuletul maicei mele! etc.” 

Aceeaşi . soartă â. avut în Bucureşti altă dramă 

frumoasă a lui Echegaray: Marele Galeoto”, 

Dar iată acum o "pildă mai nouă: 

In stagiunea aceasta chiar, s'a dat la Teatrul 

Naţional o comedie, trădusă din. nemţește: „Se -zi- 

'. Comedia e lipsită de ori ce talent şi spirit, care 
mai i răscumpără Întru câtva lipsa de talent în unele 
comedii frânceze. Comedia e. scrisă pe teza că nu 
“trebue 'să ne încredem în: gura lumii, şi Neamţul,— 
de altmintrelea foarte conştiincios, — dovedeşte asta 

şi încă altceva, că omul fără talent ar face bine să. 

-- nu se apuce [de scris comedii. A critica piesa ca o 

„mediocră lucrare. de artă, ar fi greşit, pentru că nu 

e lucrare „de artă de loc şi, ca atare, nu e supusă | 

criticei, "Această piesă, după cum se ştie, a avut 
un foarte mare succes, S "a dât de mai. multe ori şi | 

„suntem ameninţaţi Că Se va da şi anul viitor, spre 
.. mai marea dezolare a “acelora, cari pricep ce va să - 
“zică. o-lucrare de artă.. 

Tot în stagiunea aceasta. s'a dat altă piesă, 

"tot tradusă (din nemţeşte, o dramă a lui Sudermann: 
Sfârşitul Sodomei”, Această [dramă e o admirabilă 
„lucrare de artă şi de mare interes social. Cu colori, 
„pe cât [de vii pe atât de adevărate, e zugrăvită So- 
doma modernă, putrezită ! prin corupție, prin bogăție, - 
prin alergarea [după bani şi în această Sodomă moare 

7 

  

 



N 
poe -.. . Na Ei PE Nae e . PL 2 it ; 

EL O LE Ca . pene mea Tae ma mr Da ae e a 
Teatrul Naţional « - 121 

ceas cu ceas tun artist, moare ca artist, moare fizi. 
ceşte și moraliceşte. Executarea artistică a acestei 
piese, afară de oarecari mici greşeli, e admirabilă, 
Sunt scene tremurând de viaţă adevărată şi de pa- 
siune, sunt altele de un dramatism profund, Şi a- 
„ceastă dramă e scrisă de unul din cei mai mari: au- 
tori ai Germaniei moderne. - |. - 
"Cred că nu trebue“să vă mai spun că piesa a fost 
primită cu răceală. Ea n'a fost pricepută nici kle 
traducător, care a ciuntit unele scene, nici de di- 
recţia teatrală, care a împărţit rolurile » 'alandala, 
nici de public, care a făcut-o să cază, — excepție 
făcând pentru două gazete, — de toate gazetele, 

„cari se minunau- când vom scăpa: oare. de toate a- 
__ceste melodrame cu: „O maica meal Amuleta i maicei 
- mele!” ete. SR 

Cred că aceste pilde sunt destul de clare, | 
Ştiu că toţi conducătorii teatrului nu sunt de 

vină pentru toată “necultura „Publicului. nostru, ştiu 
asemenea, că, dacă ţara noastră ar fi mai cultă, co- 

„“misia interimară Elela teatru ar fi fost imposibilă; 
r sunt asemenea 'convins, că, dacă teatrul nostru 

național 'ar fi avut o conducere mai competentă, 
priceperea operelor dramatice şi a artei dramatice, 
ar fi fost mai înaintată, cel: puțin în Capitală,
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MUNCA-CREATOARE ȘI. 

Ră „2 MUNCA- EXERCIȚIU 

- Cunoscutul scriitor italian Guglielino. F arrere, “în- 

tun studiu frumos supra muncii intelectuale, a- 

_Junge la concluzia - că munca intelectuală e penibilă, 

” şi fiecare om stărueşte s'o înlăture. La această con- 

clusie, care pare - „la întâia vedere foarte stranic, 

- Yerrero ajunge prin faptul că face .0o deoscbire a- 

dâncă între munca intelectuală ca exerciţiu mai 

mult automatic, şi munca intelectuală a/ezărată, cum 

zice cl. Fără ca să fim" de-o părere în totul cu Ter. . 

rero, această clasificare a. muncilor, ne “pare feri-. 

-cită, numai noi am da alte nume la aceleaşi noțiuni, 

„le-am numi munca exercitiu şi munca crealoare. - 

Cea întâi, după jFerrero, nu numâi că nu e penibilă, 

"dar chiar-e plăcută şi trebuitoare organismului ome- 

“nesc: „Fiecare organ, care împlineşte o funcţie” —.: 

zice cu drept cuvânt Ferrero — „are nevoie de exer- 

ciţii. Neactivitateă “prelungită sc face dureroasă şi 

„. sfârşeşte prin a Ydetermina boala: şi chiar degenerarea. 

organismului” „ De aceca, copiii lăsaţi în voia” lor, 

“aleargă şi-se ostenesc, un om ce“nu munceşte se - 
simte rău şi se lecueşte prin plimbare şi gimnastică:    
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are nevoie organismul de exerciţiu muscular, Creie-: 
“rul e şi el un organ al organismului şi centrele .ce-: 
„„rebrale cer și ele să funcționeze, cer. un exerciţiu al: 
cărui rezultat e munca intelectuală. “Dovadă "că -a- 
„ceastă muncă-i de nevoie, e faptul plăcerii ce sifi- 
țim prin citire, prin învăţare şi căpătâre -de cunoş- 
tinți, prin convorbire cu alţi. oameni.: Se. înţelege 

că, dacă un organ ce trebue să împlinească o funcţie; 
trebue exercitat, el se cuvine să fie exercitat în anu- 

"mite margini, după cari începe osteneala şi: chiar de- 
generarea organului; se înţelege că trebue evitat sur- 
menagiul -fizic şi intelectual, — în acest caz munca, 
în loc de plăcere, va aduce durere şi în loc de repa- 
rarea organismului, va aduce degenerarea lui. Dar 

“în marginele .normalului e neîndoelnic 'că. zunca- 
exercițiu, e necesară organismului și e plăcută. Cu 

totul altceva e cu muiica crealoare (adeiărata IFUNCĂ, - 

cum zice Ferrero). Aceasta din urmă nu e nici ne- 
apărat trebuitoare organismului, deşi imens de ne- 
cesară speciei, nici plăcută, şi cea mai bună dovadă 
am. adăoga noi, e că marea majoritate a omenirii . 
trăeşte fără a 'Simţi nevoie de acesz fel de muncă, : 
iar acei cari se: îndeletnicesc cu „deosebire cu dânsa, 

— artiştii, se (Ze/răctează în câţiva ani. Ferrero, 

prea grăbit a. dovedi penibilitatea muncii iitelec- 

tuale (creatoare), n'a băgăt de seamă importanţa. 
„ clasificării muncilor, în muncă exerciţiu şi creatoare. 

După părerea noastră, această clasificare şi aflarea 
altor deosebiri între” aceste munci, e de cel mai mare 
interes şi merită cele mai aprofundate 'studii. . 

Deosebirea 'acestor munci se arată la orice pas
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şi credem că s'ar putea crea chiar. două tipuri în 

omenire, după. cum reprezintă primul sau al doilea 
fel -de muncă. Munca. creatoare e aceea.care creează 

raporturi noi de lucruri și idei, pe când munca 

exerciţiu e « aproape ; automatică. lunca crealoare tre-. 

ce ea însăşi în munca exercițiu. Cea mai genială in- 
venţie, odată . făcută, ajunge patrimoniul comun - şi 

apropierea. ci nu cere mai deloc-spirit inventiv. sau 
creator.. Creaţiunile colosale ale “lui Newton, Kant, 

Copernic, create ptin o extraordinară încordare de 
spirit creator, acum se învaţă şi sunt uşor şi aproape 

întrun mod automatic apropiate,: şi de spirite me-. 

diocre. Tot ce e cunoscut acum trebuia odată să fie 

inventat, creat prin munca creatoare, şi câte odată : 

prin o încordare extremă. . a: spiritului inventiv şi 

i creator, In acest sens, întreaga sumă a cunoştinţelor 

. omeneşti şi întreaga cultură omenească sunt produsul . 

muncii creatoare, şi sunt conservate, răspândite, per- 

petuate prin munca exerciţiu. J/unca-crealoare : se - 

“preface: în muuca-exercițiu, după cum o rază de lu- 

mină se preface în muncă mecanică. //uca-crea- 

toare e Hyperion, e adevăratul Dumnezeu care creează 

lumina 'din întuneric; 7z4ca- exercițiu . e aceea care 

conservă această lumină şi. o răspândește între oa- 

meni şi . intre generaţiile suctesive de oameni. Care 

“din ele e mai importantă, ar fi de prisos 'de discutat: 
fără una și fără cealaltă mar putea să existe cul: 
tura - omenească, şi dacă munca-crealoare e mult 

mai prețioasă, e-prin faptul că e .mult mai rară, 

De altminteri o diferențiare absolută” a acestor două. 
munci, e cu putință numai în abstracţie. In realitate 
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însă, 'nu poate să fie între oameni normal organizați, - 
un reprezentant pur al -unei munci; fiecare le rca- 
lizează .pe amândouă, şi dacă am' vorbit de două ti- 

“puri deosebite, le-am înţeles numai după grad—unul 
„Teprezentând, mai ales, un fel de muncă; altul, altfel 
" de muncă. Sunt exemple fericite şi excepționale, când 
în acelaş om sc întrupează într'un grad foarte înalt a- 
mândouă felurile de muncă, — astfel e, spre pildă, 

- un sociolog genial, care descopere calea pe care tre-' 
bue să meargă societatea şi care tot odată ajunge cel 
mai aprig propagandist practic 'al ideilor-create de 
cl. 'De altfel], aceste feluri de- muncă, pot să treacă 

„unul în altul. Astfel, noi am văziit cum munca-crea-. 
foare” poate să treacă în munca-exerciţiu; asemenea 
"Şi aceasta din urmă, acumulată şi concentrată poate 
să se prefacă | în” cea dintâi; mai mult decât atât: 
munca-exerciţiu e chiar baza pe care se desvoltă 
cea creatoare. Evident, că pentru a crea ceva NOU, - 
trebue, în cele mai multe cazuri, să se cunoască 
tot. ce s'a produs mai înainte. Când Zola a zis că - 

“munca Întensivă şi neîntreruptă, e prin ca însăşi un 
«talent, el a avut în vedere tocmai această trecere a 
muncei-exerciliu în cea creatoare. Sunt: unele ramuri . 

- şi serii le activitate omenească, unde se manifestează 
celălalt fe]. In producţia economică; întru cât. e 

“ vorba de executarea propriu zisă, prevalează exclu- 
Siv munca: -exerciţiu fizic. In viaţa intelectuală a unei 

- ţări întru atâta. întru cât e vorba de răspândirea 
„cunoştinţelor dobândite, predomieşte munca-exerci- 
ţiu intelectual; decât aici, munca. creatoare joacă un 
rol mai mare.
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Este însă o ramură a vieţii şi activităţii omenești, . 
unde munca -creatoare predomneşte aproape exclu- 
siv,. aceasta e arta. Aceasta. e atât de adevărat în- 

cât, uneori, munca-crealoare * şi arta se . confundă. 

In adevăr, am. zis că munca creatoare creează rapor- - 

turi noi de lucruri şi: idei, dar aceeaşi definiţie. se 

dă de unii artei. Sunt mulţi cari-socotesc că crearea 

ştiinţifică, e tot artă, e tot creare artistică. — 

„Pentru “aceştia activitatea unui învăţat, întrucât 

adună cunoştinţele, e activitate ştiinţifică; însă în- 

trucât inventează şi creează în ştiinţă, învățatul e 

artist: Genialul Helmholz, . a arătat deosebirea în- 

tre * crearea. ştiinţifică şi autistică, dar şi la el, a- 

ceastă deosebire se arată mai mult în metodă. De 
altmintrelea, aceasta nu ne interesează acum: Ceea 
ce ne interesează e: faptul indiscutabil că, în ac-. - 

    
tivitatea artistică, munca creatoare predomneşte a- - 

proape exclusiv. După cum în învăţarea unei lecţii pe 

“de rost e cheltuită. exclusiv munca. intelectuală au- 

tomatică, pzuuca-exercițiu, tot aşa în artă, în opera 

“adevărat artistică, se cheltueşte aproape numai _7724474= 
ca creatoare. A $ti deosebi între o: muncă şi alta, 

într'o lucrare artistică, va să zică a .pricepe. arta. 

A-pricepe că arta e produsul muncii creatoare în 

deosebi de munca exercițiu e de cea mai mare im: 

portanță pentru analiza ârtei: Aici, în fuga con. 

deiului, am atras -atenţia.. 'cetitorilor. noştri, asupra 

acestui principiu, pentru că: voim să-i dăm o apli-" 
care practică, analizând din acest punct de vedere 
literatura - noastră .națională contemporană. 

“
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Am arătat,-în “câteva cuvinte, deosebirea dintre 
munca-exerciţiu şi Vunca-creatoare şi am. zis -că! 
a pricepe adânc această deosebire, yrea “să zică 

a pricepe arta, si a 
4 

Din! nenorocire, e foarte rară această pricepere; 
cu “deosebire acei cari reprezintă mai ales munca: 
exerciţiu, “pricep rău pe reprezentanţii muncii-crea= | 
toare. Şi mai ales nu se pricepe că munca- creatoare 
e istovitoare în cel mai. înalt grad, că ea cere o 
încordare “distrugătoare a tutulor facultăţilor psi- 
hice. Această nepricepere e una din cauzele. plân- 
gerilor artiştilor contra concetăţenilor lor —, şi câtă 
dreptate au bieţii artiști! Un om harnic, care chel. 
tueşte toată viaţa lui muncă-exerciţiu, se uită de sus. 

i
 

„la leneşul de artist, care în toată viaţa lui a scris un -- 
biet volum pentru facerea căruia, ca muncă de scris, - 

4 

ar fi de ajuns două zile. 
Un ziarist, care după tocmeală - ai în fiecare zi 

patru coloane de-tipar, cu greu va înţelege: cum un: 
literat n'ar putea să facă într'o săptimână măcar. o 
nuvelă “sau un articol literar. de acecaş “mărime, 
Câţi oare înțeleg cu adevărat că pentru facerea u- ” 
nui volum de poezii, lui Eminescu i-a trebuit şi un 
mare, talent, dar şi o încordare mistuitoare a facul- 
tăţilor psihice, încordare: care a contribuit: de sigur - 
la tragicul lui sfârşit. Și câţi dintre acei cari se pre- 
fac că o înțeleg, nu: o fac decât de modă, de ru-. -
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şine; în “realitate sc uită însă cu aispre; la volumul 
subțire, pentru copiarea căruia ar “ajunge. cu. prisos 
o zi. Tot acestei nepriceperi în parte, i-se datorește 
potopul de versuri proaste şi. de proză şi mai proastă, - 
care se revârsă.! asupra ţării noastre. Acei, cari se în-_ 
teresează de dezvoltarea. literaturii noastre, sunt în- * 
grijați 'cu “drept cuvânt de acest potop de maculatură 
literară, care îneacă producţiunile- de oarecare talent . 

'şi îngreuiază foarte mult. ivirea uiui talent. ade- . 
"vărat. Cauzele acestei crize literare sunt de sigur 
multiple; între cele individuale, pentru că sunt şi 
cauze sociale, ocupă. un . loc important şi această 
neputinţă de a face deosebire între munca- exerciţiu E 

şi cea creatoare. Modul în care se „produc tinerii 
” noştri “consumatori "de cerneală, e Cam următorul: 

"= Un tânăr citeşte poeziile lui Eminescu, e impre- * | 
sionat. de ele Şi, se înțelege, în acest tânăr se naşte li 

"0 dorinţă de a. imita pe Eminescu. Pentru aceasta 
tânărul nostru începe să recitească, să aprofundeze 

să. studieze o lpoezie după-alta şi se opreşte spre 
pildă la una, cum e: „Seara pe deal”. - 

  

: 

! 
&. 

    
„Seara pe. deal buciumul sună cu jale, - E i 

Turmele-l urc stelele Scapără-? n cale, 
Apele plâng clar, isvorând în fântâne, 

„Sub un: salcâm, dragă, miaştepţi t tu pe mine”. 

| 
Redusă în proză, această strofă inseamnă, că. iu- | 

- bita aşteaptă pe poet' sub un salcâm, pe deal,- pe. [ 
care sună: buciumul și urcă turmele. Ce poate fi. 
mai simplu ? Și pentru aceasta .a „devenit "Eminescu 

„N
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celebiu. Pentru ce?, Doar că a' spus- o în versuri, 

„Atunci încearcă, şi tânărul: nostru” să. versifice pe 

teme tot așa (de- simple ca a lui: Eminescu. . După 

un exercițiu oare-care, (după ce tânărul nostru s'a 

iniţiat în iarta versificării şi a pătruns întru câtva mo- 

dul lui „Eminescu (de a versifica, el se aşterne pe 

“lucru şi, pe teme similare cu a lui Eminescu, scrie 

una sau mai multe poezii. Comparându- -le apoi . cu 

E poeziile scrise de Mihail Iminescu,: vede că sunt” 

aidoma. Şi versurile ui au ritm, rime, imagini, ase- 
mănătoare; nu lipseşte nici dealul, nici salcâmul, 

" buciumul, stelele, luna, etc. Anchio sono foeta, excla- 

-mă tânărul mostru şi trimite poezia la vre- o revistă 

literară, care se grăbeşte să i-o publice. Dar, dacă 

4 

dacţiei, publicul cititor 'o asvârle în coșul uitării | 
veșnice şi tânărul mostru quasi-poct, -se plânge de . 

directorul revistei n'a asvârlit poezia în coşul re. 

„nerecunoștința și ignorariţa. contemporanilor săi. 

+ 

Ceea ce-a f a (priceput între altele, tânărul nostru “quasi- 

- poet sunt următoarele: Eminescu avea un anumit! 

simţimânt, o anumită stare sufletească! de exprimat. _ 

Ca poet, pentru exprimarea, acestei stări sufleteşti, — 

Eminescu a ales forma poeziei: lirice, cu, toate câte o. 

caracterizează: ritmul, rima, imaginile, etc... "Sunt 

însă 'multe feluri de ritmuri, şi mai multe - rime, 

foarte multe imagini, Și nenumărate: sunt combinaţiu- 

“nile lor. Dar din 'acest haos al nenumăratelor combina: 
iuni de cuvinte, imagini, ritmuri, | rime, speciala 
stare sufletească a lui. Emineşcu,: putea să fie expri-- 
mată numai întrun fel. special, .şi “Eminescu,” din 
întunerecul acestor nenuniărate combinaţiuni de cu- 

” Gherea.y—" Studii criticee i 9 
pe - Pi PI _ 

or
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vinte, imagini, rimuri, rime, a . desprins la lumină 
„prin devinaţie „poetică şi prin muncă creatoare toc: 
mai combinația. cea adevărată, cea necesară, cea cart 

ia trebuit, . pl ! 
- "Tânărul însă i în chestie, sau n'a avut nici o stare 
sufletească de exprimat şi s'a exercitat numai în fa- 
cerea versurilor, sau a simţit în adevăr! adânc, dar 
nefiind poet, neavând devinaţia “artistică, n'a ghi- 
cit adevărata : combinaţie de 'cuvinte,. imagini, 'it- 
muri, n'a găsit adevărata şi necesara strofă, ci, prin 

_ muncă-exerciţiu, a „produs o strofă neazevărătă, şi 
numai prin formă asemănătoare cu acea a lui Emi- 
nescu. Ceea ce poate încă: să pară straniu, e că tâ- 
nărul nostru poet rămâne sincer=convins, că poezia 

“ Tui exprimă” într adevăr starea lui sufletească, şi sar. 
părea că el însuşi, poate_fi aici cel mai bun jude: 

" cător; Asemenea. poate .să 'pară straniu, că tânărul. 
nostru, în calitate: (de scriitor, greşește așa de mult, 
asupra propriei lui -producţiuni, iar, în calitate de 
cititor, simte: îndată falşitatea producției. altuia. A- - 
ceste fapte stranii se explică în: mare parte prin - 
legătura - psihică ce, se stabileşte . între scriitor - şi. 

„producţia lui; o legătură care. poate să - înşele Şi 
pe scriitorii: “de talent: Mai pe larg am explicat-o în 

articolul « rheu „Genii. mecunoseute”, “publicat în „Eve- 
.- 

. : ) nimentul. literar”, - - IEI Ie a ec PE E A | 

“Tot. ce am spus''aici despre. producţiile « quasi-poe- 
tice!. se “potriveşte şi mai bine pentru cele făcute 
în. proză: e - sa 
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Din punctul de vedere al 1 muncii- creatoare, proza a 
literară e o. producţie mai grea şi mai superioară. ! 

Tocmai : de: aceea, începuturile literare ale: unui po- 

por în .stadiul lui de copilărie, se fac însversuri și 

nu în proză.. Bine înțeles, că vorbim aici de proză,: 
ca producţie a muncii-creatoare; dacă însă- e vorba 
de producţiile literare ale muncii- exerciţiu, apoi a-' 
cestea sunt mult mai uşoare încă” în proză, decât 

în versuri. Pentru a scrie versuri tot se cere muncă” 
“oarecare; pentru facerea lor, se cere obicinuință; pe 
când în proză, 'cu sau fără. ştiinţă, vorbim. cu . toții. 

Şi de aceea, ce potop de nuvele, nuvelete, „piese, 

etc.! Dacă ar fi şi calitatea tot aşa. de. mare ca 

Şi. cantitatea —. ce popor. de artişti am fi noil Din 

nefericire însă, enorma, imensa parte a prozei .li-. 

terare scrise “e producţia celei mai plate munci- 

exerciţiu. De câte ori naşterea unci nuvele se dato- 

„reşte faptului că tânărul quasi-autor are .o temă 
“pentru nuvelă; De câte ori “Bam auzit cu însumi, 

zicându- mi-se: „Am o temă admirabilă, să vezi ce 
nuvelă voi face”. Vedeţi bine, omul. are ce e mai 
important; de acuma lucrarea de artă va veni. La. 

această ' naiv itate adorabilă, răspundeam şi cu: „Am 

„şi eu. o, pensulă şi culori adinirabile; să vezi ce 

„+ablou ă la Tizian voi facel” - 
+ — Dar D-ta nu eşti pictor, 

— Dar nici D-ta nu eşti nuvelist, 

Producțiile literare in proză se fac la'noi cam 

în acelaș fel ca şi cele în versuri. = 

Un. tânăr citeşte nuvelele lui Turgheniev sau Gar- 

şin,. Maupassant sau” Daudet, Strindberg sau: Kie- ...



e 
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land. Din punctul de vedere al muncii- -exerciţiu, 
aceste nuvele nu: prezintă, bine înţeles, nici o .greu- 

ă tate, "Dacă e. aşa, zice tânărul, fac şi cu 'nuvele. Zis 
şi făcut, Tânărul găseşte o. temă, (lucrul! principal) 
sau împrumută dela un. cunoscut şi se aşterne pe 
„lucru. In curând, nuvela - 6. gata. Şi, comparând-o 
cu “nuvelele maeştrilor străini, tânărul găsește că 
prin nimica nu e inferioară. Și-la el e o temă, şi la 

_ Turghenitv; şi la el e o intrigă, începutul şi sfârşi- 
"tul unei acţiuni, povestirea, dialogul, replica, "descrip- 

şii tot, tot ca la Turgheniev. 
Nuvela e tipărită şi “publicul nerecunoscător trece” 

indiferent, iar cei cari pricep. “în ale artei, dau din 
umeri. “Cum voiți. ca autorul nostru să-nu se. plângă . 
şi să nu dea vina: pe antipatriotismul. publicului no- - 
stru cititor, care preferă. tot lucruri: străine, scrieri 
străinc, „după cum preferă : produsele” Străine, brân-. 
zeturi şi: săpunuri străine, A scoate din Tătăcirea lor 
pe tinerii noştri quasi-autori,-a le arăta imensa greu. 
tate a creării arlistice, ar fi foarte grcu ide făcut chiar . 

într? un op special, dar - încă întrun articol literar 
de gazetă. Ci toaterastea voi căuta, chiar aicea, să 
ridic” perdeaua care ascunde imensa greutate a creă- 
rii. artistice,  .. - 

Pentru aceasta să 7 ne incuipiria o scenă de. iubire 
"şi anume. în momentul când fata amorezati dă un 
răspuns, o replică iubitului ei., Acest răspuns este 
el oare ceva. accidental, care ar putea foarte bine 

să fie făcut și altmintrelea ? Evident că nu. Toţi acei, 
cari: au auzit măcar de determinism, Ştiu că toate 
acțiunile noastre sunt”: determinate, ştiu că fiecare 
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act al vieţii noastre e determinat prin nenumărați. 
factori interni, psihici şi 'prin nenumărate condițiuni , 

„externe; şi Îndată ce toate aceste condițiuni sunt . 
intrun fel, acțiunea trebue să se producă într'un fel - 
corespunzător. Dacă deci, fata va răspunde iubitului 
ei următoarele: „Nu, iubite, dacă ni se trimite a- 
ceastă- încercare, trebue s'0 suferim; ate revolta. 
ar fi în zadar şi ar zdrobi şi viaţa mea şi a ta 
şi a celora, icari ne iubesc”, apoi acest răspuns, în 
întregul lui, până în alegerea şi aranjarea cuvintelor, 
e necesar şi nu poate fi cu o iotă altfel, în condi. 
ţiunile în cari e făcut; răspunsul e condiţionat de în- 
tregul complex ide condițiuni în care .se petrece iu- 
birea lor, e condiționat prin. educaţia ci şi a lui, 
prin temperamentul ei $. a. m. d, - 

Dacă acest răspuns S'ar schimba, nu în fond, 
“dar măcar în forma şi aranjarea cuvintelor, aceasta - 
“ar însemna CĂ condiţiunile interne sau externe, 
psihice sau fiziologice, s'au schimbat. Arta însă” 
creează şi ea viaţă, şi e supusă acelorași legi;. când | 
deci într'o- nuvelă este o. scenă de iubire, apoi un 

„răspuns, 0 replică a amorezatei ziu' poate fi. așa 
sau altmintrelea, nu pot. fi o mie de replici, ci în 
condiţiunile în cari se petrece acţiunea nuvelei, şi 
având -în vedere caracterul bine definit și * distinct 

„al persoanelor cari vorbesc, al. amorezaţilor, replica 
nu poate fi decât una, cea: adevărată, acea ideală din 
„punctul de vedere artistic. Dar din o mulţime de 
răspunsuri cari s'ar putea imagină, a găsi pe cel'ne- 
cesar, cel adevărat, cel ideal, dceasta nu se poate . 
prin 'Taţionament, nici prin munca-exercițiu, ori cât.
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ai cheltui-o; aceasta se poate numai prin- devinare 

artistică, numai prin 'muncă- creatoare. Și aici avem 
numai una. din greutăţile - pe cari trebue să le în- 

vingă artistul, De- toate acestea însă, habar n'are . 

scriitorul- ncartist. La el replicele sunt date cam 

așa, cum ar trebui-să fie. date, judecând după. lo- 

el 'se achită cam în acelaş fel şi să te mai plângi 
“că publicul preferă nuvelele lui Maupassant ? 

Se naşte însă întrebarea: dacă fiecare ar fi atât. 

de aspru faţă 'de propriile sale opere, atunci cum 
sar satisface cererile de hrană intelectuală, cari, 

ori cum, există în publicul român? Se înţelege că a da - 
reţete scriitorilor, cum să producă opere de talent, 

e lucru cu neputinţă. Este” totuși un mijloc foarte 

simplu, care ar permite unor oameni cu/ mediocru 

-talent şi cu puţină muncă creatoare să dea cititorilor 

„. opere: nu numai ide talent, dar chiar geniale. Acest 

mijloc este: — să traducă. A e ÎN
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Nu de mult a apărut o broşură: întitulată „Cara: 

giale fluerat”; de d-nii Stemi şi Niger. Autorii ace- 

stei broşuri se năpustesc asupra acelora cari au a- 

_vut cutezanţa 'ca să critice cea de pe urmă lucrare 

“a-A-lui Caragiale, D'ale Carnavalului. | 

- Intre urgisiţii onoraţilor d-ni Niger şi Stemi — şi 

trebue să spunem, că sunt foarte solizi, de vreme ce 

se pun doi ca să scrie 16 pagini — între urgisiţii - 

d-lor, suntem şi noi, socialiștii de la Drepturile o- 

mului. N, i ij i 

Explicând motivele (şi trebue să recunoaştem, că - 

autorii acestei broşuri sunt foarte pătrunzători, de: 

„vreme ce pot să descopere motivele tuturora, împreu- 

nă şi a fiecăruiă în parte),-cari au făcut pe cea mai 

mare parte a publicului Şi a ziaristicei, ca să cri-. 

tice lucrarea din. urmă-a d-lui Caragiale, d-nii Ste- 

rin Şi Niger ajung şi la. socialişti, cari au criticat 

piesa din următoarele motive: | 

„Alţii pretinşi socialişti — “trebue să avem” şi noi - 

“socialişti noştri — „văzând, că pâna lui Caragiale, 

nu slujeşte, de fel utopiilor lor, cu toate că se silesc 

din răsputeri a fage din Zola un scriitor socialist, |
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au găsit ocaziunea bine: nimerită, spre a-i i trece con-:. 
deiul pe sub nas, ţinând ison . confratelui din strada 

“Regală. d a | 
D-nii Stemi și Niger nu pot, pe semne, . pricepe 

ca 'cineva să fie obiectiv, într'o critică literară, să 
„nu: aibă vre-un motiv ascuns şi, -de aceea, văzând 
“că nu au putut căpăta ci premiul dat comediei D'ale 
Carnavalului, ajungând la noi şi văzând că ar. fi 

- „prea stupid a -ne bănui de aceste motive, găsesc 
un motiv sui 'peneris: Ani criticat pe Caragiale, pen- 
tru că nu slujeşte cu pana sa utopiile socialiste! Noi 
vom dovedi imediat -d-lor Stemi şi Niger, cât. de 
mult sunt în eroare. Nu putem să avem motivul dat 
-de” apărătorii d-lui Caragiale, pentru. cuvântul că 
“pana autorului Vozţii Jurlunoase, ne slujeşte cu 
_ adevărat. ai i „ 
Și iată pentru-ce: i ia 

Vom. căuta. să..fim: cât mai Cclari ca să ne 
poată pricepe şi: onorații domni Stemi şi Niger. 
Lucrarea socialiștilor se împarte în doui. părți: una; 2 
critica - societăţii de:azi, critica așezămintelor ci po- 
litico- sociale, a vieţii familiare, dovedirea cât de. 
stupidă şi viţioasă e viaţa claselor stăpânitoare. A. . 
ceasta-i. partea negativă, critica lucrării noastre. 
A:doua parte este arătarea acelor baze politico- -so- - 

” ciale, familiare, etc, cari se desvoltă: în sânul socie: 
" tăţii de azi i cari vor sluji ca temelie unei forme 

“sociale cu mult superioare aceleia de azi. .: - ă 
„Din punctul de vedere al criticei, a părţii nega- | 

tive, literatura: este unul din cei mai puternici aliați 
"ai" noştri, Dandu- -ne jcoana societăţii -de azi, a as 

a 
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spiraţiunilor, patimilor, viţiilor ce o frământă, -lite: 
ratura arată ceea ce voim şi noi să arătăm, anume 
cât de stupidă şi vițioasă, cât: de bolnăvicioasă eso- 

-__cietatea în care trăim. Aceasta, bine. înţeles, nu e - 
_unica menire a literaturii, ci numai o parte din me- 
nirea ei. — Şi când zicem /iferatzră, vorbim în a-: 
devăr de ea, nu de produsele măsgălitorilor de hâr- 
„tie, „cari tocesc- literile şi maşinile tipografice, în 
paguba omenirii. | | 

„ După aceasta să ne întoarcem la d-nul Caragiale 
şi să ne bprim puţin la comedia sa: Scrisoarea Pier- 
Zută. In ca, d. Caragiale ne dă o credincioasă icoană 
a vieţii noastre politice. Şi ce icoanăl Putem să râ-. 
„dem, văzând. -ipiesa, 'dar. venind - acasă şi cugetând 
asupra ei, ori recitind coimedia în Convorbirile Zile- 
rare, nu me mai vine a râde, ci a plânge, a striga 
de - durere, încleștând dinţii; şi strângând pumnii. 
cu furie, înaintea: acestei icoane credincioase a cla- | 
selor Stăpânitoare, — Priviţi realitatea scandaloasă a .. . 
lucrurilor: prefectul care alege pe.- „deputaţi, care - 
arestează pe cetățeni pentru a (da de urma unui bilet 

” de amor rătăcit, ibovnica prefectului care guvernează ... - 
tot judeţul, şi care face alegerile, stupidul Traha- 
nache, prost-ca o cizmă; părintele judeţului şi repre- 
„zentantul marilor proprietari. Vine apoi plastograful | 

" Caţavencu, șarlatanii Farturide şi Brânzovenescu, po. |. 
liţaiul model: Ghiţă, şi în fine idiotul Dandanache, . 
iată în faţa moastră pe toți reprezentanţii claselor stă- .: 
“pânitoare, iată-i pe toţi aceia cari refuzau poporului , 
votul universal, sub Cuvânt; că el nu e destul de: lu-, 

IE minat, ȘI înaintea. acestui tablou desgustător, e po- 

, / 
. 

' pr - .
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“trivită întrebarea a. lor Stemi şi Niger: „Dar de ce! 
„mam râde plângând în acelaș timp?” Și în faţa 

acestei privelişti pe, care ne-o dă d. Caragiale, am 
“putea răspunde la. acea întrebare, cu regretatul no- 
_stru prieten Saphir: .- 

e -- Ba să plângă cine poate 
aa Cu iubire'a mai scoate, 

„ Lacrămi de mărgăritar 

Și să râdă -numai cine - 

"= A- băut oftând ca minc, 
AL. decepţiei pahar! Pe Sa 

>= 

- Crede, că "Până şi d-nii Stemi ŞI. Niger, au pu- 

pă 

„tut pricepe acuma în ce chip-şi cât de mult ne poate | | 

de azi, d-s Sa, cu atât .mai mult ne va sluji, cu cât 

„sluji pana lui Caragiale. — Zugrăvindu-ne viaţa - 

va: pune imai mult talent în aceasta, cu cât se va. 
apropia mai mult lde realitate, cu cât, cum.zic d-nii 
Niger şi Stemi, vă înfige unghiile operatorului în 

„carne vie. — Și d. Caragiale va servi cauza noastră, : 
“ori cât ide: veacţiânar ar fi. Ne va sluji poleus uo= 
Teus, 

"De sigur. că a. Nigăr. st Comp. „fac nişte capete 
imposibile” cum zic francezii. „Ei bine”, trebue d-lor 

'să se “întrebe ; „dacă nu e acest motiv, dacă cei dela 
" Drepturile Oniului sunt pentru realism în literatură, 
dacă „scrierile lui Caragiale le slujesc, care să fie 

N cauza criticei 'ce dânșii fac” comediei Dale Carna- 
valului?" + -. - 

_. Nedumerirea d- lor Stemi et Comp: vine de acol6, 
„că nu-s în stare > să priceapă, bieţii oameni, că poate ă 

= 
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să existe o critică Gbiectivă, ncpărtinitoare fără 
uri interes ascuns, - - N 

lată cauzele pentru e cari am criticăt: lucrarea. d-lui. 
Caragiale: Ea i) - 

- D-sa, în -prima sa lucrare: 8 noapte Jurtunoasă, 

se ocupă de Viaţa de 'mahala. Autorii broşurii,. de 
7 = care vorbim, ne spun, că sunt mulţi cari reproşează 

lui: Caragiale, că de ce nu a luat'tipuri din buduare 

-şi saloane. Dacă d-nul Stemişi-celălalt nu inventează 

protivnici pentru a-i: combate, “apoi, atunci aceia” 

„cari au “făcut o asemenea imputare d-lui Caragiale, 

de sigur că au comis o: “piramidală prostie. 
Mai întâi, autorul descric-şi trebue să -descrie a- E 

cel strat al societăţii pe care îl cunoaște mai bine. 
Apoi dela 1848 încoace, mahalaua a început să ca-. 

-pete .din ce în ce :mai multă - importanţă în vi iaţa 

„noastră socială. E trebuincios dar de cunoscut ideile, 

„credinţele, moravurile  âcestei mahalale. D. Cara. 

„giale în Woaptea 'Furlunoasă ridică un colț al vă." 
lului care acoperea lumii această viaţă mahalagească, - 
D-sa e cel [dintâi care a îndrăznit s*o aducă pe scena 
teatrului nostru şi aci. întradevăr a trebuit şi merit . 

- Şi curaj. Am zis că d-sa a ridicat-un colț al: vălului 
i “de accea aşteptam că în alte comedii ni se va da.. 

2 o icoană, desăvârşită a mahalalei,. aprofundarea psi- 

hică a locuitorilor ci,. unicul. lucru câre lipseşte în: 

trucâtva frumoasei.sale comedii W/oaptea Furtunoasă... 
Aşteptarâa noastră a fost însă înșelată. In. D'ale 

Carnavalului, d. Caragiale nu ne „dă de loc icoana. 

fidelă a imahalalci, cade în farsă; ne dă un vodevil 

francez localizat, + cu multă: acțiune, cu voibe' de: sp
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„rit, dar 'cu o aproape” Complectă “lipsă de 'zugrăvire 
„psihică a stratului social adus pe scenă: Din cauza 

;» alergării. după. vorbe (de spirit, cari să facă publicul 
'să râdă, autorul cade în exageraţiuni neînțelese -şi 

“în imposibilităţi—; „Voiaţi poate să auziți pe d. Pam- 

„pon şi :pe M-me_Miţa Baston; vorbind frumos Şi 

poetic ?":ne întreabă 'dd. Stemi şi Niger. De sigur că 

nu, şi e foarte natural ca “Miţa să-i scrie lui; Nae” - 

„vino, să-i tragem un chef”, ori să ceară „miş- maş”, 

“ete. Dar cum se potriveşte miş-mașul cu monoloagele 

| „uimitoare din scena IX-a, actul 1? „Ai uitat că sunt 

fiică din popor, că sunt violentă? ai, uitat că sunt 

republicană, că în vinele mele curge sângele mar: . 

„_tirilor de: la 11 Februarie. (formidabil!), ai uitat 
- că sunt plocşteancă 21”, 7 - 

In actul al II- lea, acceaşi Miţa Baston, care cere - 

Mmiş- maş” şi care„scrie lui Nae „Vino să-i -i tragem 

un chef!” face următorul jurământ: 
„Dumnezeule, jur pe 'ce 'mi-a rămas- mai scump, - 

„jur pe'statua libertăţii din Ploeştil” 

Dar sticluţa, cu vitriol? Ce: este aceasta ? Intrat- a 

vitriolul în moravurile noastre? Să presupunem - că 
- Miţa Baston "putea să se: “servească de acest-instru. | 
"ment de, răzbunare, dar numai în momente de pa-: 

“siune, căci femeile-ca Miţa au şi ele pasiunile lor. 
In D'ale Carnavalului însă, lucrul se întâmplă ju- : 

cându: -se, râzând. Și după pvitriolarea”, candidatului, 
aceeaşi “Miţa Baston care 'se credea : tradusă îni loc! - 
“de: trădată, care zice fidea în loc de: fidelă; tot acea; 
„Miţa ne "vorbeşte în modul următor: 

»0 să mă dea la juraţi... Ţ se va erta multe, căci 

N 
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ai “iubit mult; mi se va erta „mult, pentru « că “iuraţii 
sunt din popor, nu sunt tirani, n'au obicei să” con- | 
“damne”, E i 

Ce sunt toate acestea, decât exageraţiuni ridicole. 
“scrise cu o îndoită țintă: mai întâi de- -a'şi arăta 
"ideile conservatoare şi a ridiculiza frăzele democra- . 
tice, iar pe (de altă parte, ca să capete aplauzele . . 
galeriei? Dar bătăile icu cari e plină: comedia, ce sunt. - 

"alt ceva, decât concesiuni făcute publicului igno- 
. rant, care 'admiră bătăile clownilor la circ? Nu din 

acest punct de vedere trebue să scrie ur artist. In- 
tr'o - comedie în trei acte am numărat 10 bătăi pe 
scenă. Nu-i vorbă, bătaia e. înrădăcinată! în mora- 

. 'xurile noastre, 'dar 10 bătăi, în trei acte, e. din 
cale afară. IDD.- Stemi și Niger găsesc că monoloa- 

gele. Miţii şi bătăile atât de riumeroase, sunt, “punc- | 
tul de trecere de la farsă, cum e 'Woaptea Purtunoasă 
la real. Să le fie de bine. Nu credem însă, că d. 
Caragiale să rămână inulțţumit cu această apărare “ 

- care numeşte Woaplea 'Furtunoasă o farsă Şi: Dale- - 
E „Carnavalului, expresiunea realităţii; cu această cri- 

tică ce crede că ultima comedie a lui Caragiale e şi 
cea mai bună din toate câte a scris. Credem că cri- 
tica noastră. are mult mai bună influență asupra 

- autorului, 'decât laudele d-lor' Stemi şi Niger. Exa- 
-“geraţiune, adesea lipsă : de real, cădere în: farsă: 
iată ceea ce 'noi imputăm autorului. 

„— O critică mai: largă nu poate fi făcută însă în- 
- tr'un ziar; mai târziu însă, voi desvolta în Contem- 
Doranul această. idee. - i ” 

-- Până atunci, adăogăm numai:
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Deşi găsim multe defecte în “D'ale Carnavalului, 

nu-i _negăm cu totul meritul,- nici acţiunea foarte - 

vie, nici spiritul. In orice caz, piesa, d-lui Caragiale, 

e cu mult superioară enormei majorităţi a pieselor 

dramaturgilor noştri sentimentali. 
“Piesa d-lui Caragiale, trebue aspru criticată, Pie- 

sele dramaturgilo noştri sentimentali însă, nu tre- 
bue de. “loc „criticate. -Ele sunt. mai pe jos” de orice -_- 
critică. , N -- 
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Opinia publică şi “critica literară „din țările ci- ? 
„wilizate, e preocupată acumă de o problemă literară 
stranie, şi la prima vedere -puţin- explicabilă” — a- 
ceasta e învierea, “renașterea unor stări sufleteşti. 
și unor formule -literare de „Mult trecute, pe cari 
ne-am învăţat să: le credem „moarte ca toți morţii, 
fără putinţă de resurecţiune. E iarăşi vorbă, iarăşi dis- 
cuţie, din'zi în zi mai pasionată, asupra: 'misticismului, 
simbolismului, exotismului, fantasticului în * litera- 

- tură, ca în timpul crâncenei lupte între romantism şi 
naturalism. Ei, de ce să te miri, să te uimeşti ? 

E doar aşa “de puţină vreme de atunci — numai - 
"câţiva ani — de când naturalismul-a învins hotărit 

/ şi definitiv romantismul, sunt câţiva - ani de când 
_ domnia naturalismului biruitor, nu “numai că n'a 
fost pusă ide nimeni la îndoială, dar era greu de 
prevăzut sfârșitul acestei domnii. Se înţelege: oa- . 
menii culți ştiau foarte bine, că un curent literar nu 
poate să dureze vecinic, după cum nimica nu du- 

"rează vecinic pe lumea aceasta și în schimbarea şi 
evoluţia” vieţii sociale . trebuc.să se schimbe Şi curen- 
tele literare, „cari nu sunt decât una din multiplele 

. 
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manifestaţiuni ale acestei. vieţi sociale. Dar aceasta 
se ştiă a priori, în colo însă, nimeni nu putea să-pre-! 
vadă, nici caracterul, acelui curent literar care va 
dispută domnia naturalismului şi cu atât mai pu- 
țin se putea prevedea o manifestare. atât de apro-. 
piată a acestui.curent nou. 
“Şi era Şi greu, „foarte greu, de, prevăzut ceva. Na- - 

| „turalismul era, şi e şi acuma, așezat pe nişte baze 
„foarte puternice, de : neclintit. Critica literară a do-.! 

_.vedit cu atâta claritate şi cu o bogăţie atâț de mare 
de argumente ' că naturalismul e un: copil legitim 
al epocei noastre, că e strâns legat de întreaga des- 

„voltare socială contemporană, că „spiritul „omenesc, 
ajuns la maturitate în ştiinţă, nu mai. putea să se 

- mulțumească nici în artă, cu - idealismurile, simbo: - 
lismurile și. fantaziile. romantice. Alături cu enormă” 
desvoltare a ştiinţelor” exacte” formula naturalistă se: 
“impunea. Omenirea civilizată, care a împins. forţele - 
„oarbe ale naturii, a pus în serviciul omului aburul Şi. 
„electricitatea, necesarmente trebuia să ajungă lao lite- 

”_ratură, care tindea, să pătrundă sufletul omului, viaţa: - 
socială a oamenilor, prin zugrăvirea adevărată a 
acestei vieți şi a acestui: suflet, - . ă 
„Tată în câteva cuvinte acele “puternice temelii teo! 

-retice,. :pe cari: critica - literară le aşternea natura. 
lismului... -- 
Dar nu critica literară. „bine înțeles, a fost - “aceea 
care a dat viață naturalismului, ci. arta naturalistă 
aceea care a. creat, mai curând ea, acea critică, 
Naturalismul | numără între artiştii lui pe unii ' din 
cei mai mari scriitori pe « cari i-a avut omenirea, cum. 

xi 
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- "sunt Balzac, Tolstoi, George “Elliot, şi-o pleiadă în-. 
treagă internațională de scriitori geniali; „aceştia a: sunt artiștii cari au procurat victorie naturalismului, „Se 'înţelege că. înainte, şi acunia chiar, fiatura- -. OC lismul n'a devenit! o 'formulă rigidă căreia toți să se - pr - supună, — au fost neînţelegeri şi discuţii, cari ur- ” “mează de altmintrelea şi acuma. Iată spre-pildă uneie +... din aceste” chestii, -cari provoacă neînţelegeri. : 1. Unii din scriitorii noului -curent literar, sub cu- 
"vânt că arta maturalistă trebue să zugrăvească viâţa 

- reală aşa . cum este, căutau să zugrăvească: tot-ce'e - “mai Stupid, mai jrespingător. în viaţă: noroiul vieţii. + Alţii,: pentru acelaș. cuvânt, cădeau în cca măi ab-_! - "jectă pornografie, “Aceste exageraţii, legate. din ne. .. +2 norocire de un nume ilustru, de Zola, au putut” să ae „.”. fie 'uşor combătuite, fiindcă cei-mâi mari: reptezen- - tanți ai curentului literar, din 'Englitera “şi Rusia, . au fost în potriva acestor exageraţii. O altă chestie literară, care: de asemenea a, produs discuţii pasio- .. „nante,. â fost următoârea:" dacă scriitorul zugrăvește. N „Viaţa reală care îl inconjoară, e reproduce- el oare 7. -. obiectiv ca' un aparat fotografic, ori personalitatea. proprie a artistului se oglindește în această reprodu- 
cere a vieţii ? Toate aceste, şi multe alte probleme . 

, 

„literare, au fost dezbătute şi lămurite; şi un cetitor, .... „care -ar vrea să facă cunoştinţă cu ele, ar putea să le” găsească în articolele critice ale.Iui.Zola, articole | - războinice, scrise cu multă putere. polernică,- din-ne- , - “norocire însă, de multe ori * foarte. superficiale. - 
Acela 'însă, care a dat o formulare adevărată na... 

turalismului, n'a fost nici Zola, nici vre-un critic ” 
i Ă i . Ă - / 

10 
Și Gherea.—Studii critice. ?
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ia cunoscut; a fost tot un artist, mai “puţin: ni uncitor, 

poate, mai. puţin riguros decât Zola, îns un ărtist 

mai fin, mai mare, mai pătrunzător — a- fost, Mau-. 

“passant.. În! prefața lui, la romanul Zierre. e. Jeau, 

7 lismului, adâncă, pătrunzătoare, genială. 

Şi iată acuma, -când haturalismul: numără prin- - 
_tre ai lui pe cei mai mari- scriitori. contemporani, 

= când el. ajunge Ja o: atât de clară: conştiinţă de sine, 

“încât poate fi; formulat într'un “mod desluşit şi: ho- * 

-_tărât în câteva, pagini, când” „domnia lui exclzivă 

- părea a fi asigurată, tocmai atunci încâpe să se 

- nască un curent literar, nu ncasemănăitor, ci dia-: 

metral opus curentului dominant. 

„Defecţiuni, încep. £hiar între cei mai iluștri re-. 

prezentanţi . ai “naturalismului. Astfel în ultimele ro- 

-mane ale. genialului formulator” al curentului. Jiterar, 

“Maupassânt, se simte: peste tot un. lirisnr personalist, 

iar “nuvelele lui. din urmă, cum e admirabila lui o 

: „nuvelă Le Horla, sunt pătrunse de un misticism spi- 

- ritist, care mare absolut nimica a face! cu naturalis- 

mul. Un alt scriitor. “de taleni, Paul Bourget, începe : 

“prin romane cari zugrăvesc. viaţa, reală, -dar şi cu- 

“rând trece la” “altele. cari sunt. nişte disertaţiuni psi: 

ho-filozofice -şi acuma” în urmă scrie. nişte romane. 

pe tema mistică, că- unică scăpăre! a omenirii de azi | 

-din  sbuciumurile -ci dureroase, e. să se arunce în 

„ braţele religiunii catolice, a 

"1 Dostoievsky capătă. înrâurirea imensă ce o are, nu 

„prin analiza sa genială, psihică, ci mai ales prin, mis- 

Maiipassant în câteva pagini dă o formulare natura... 
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„. Zicismul şi dirisniu umanitar “pe cari “le conţin o 
"mperele lui. 

Tolstoi, după ce a scris, câteva capo- a opere, “cari. 
a “formează mărgăritarul cel imai preţios din literatura 

- maturalistă, ajunge pe urmă să-și repudieze propria 
“sa operă şi să se arunce întrun - misticism absolut, 
făcând o. houă .religiune, neo- creştină; “și, drept vor- .-* 

" Dind,; renumele universal de care .se: bucură îl- dato- 
"reşte - nu atât genialelor lui romane Război și pace, 
Ana Aarenina, cât faptului că e capul unci religiuni. 

: mouă, | Se - 
Gcoige Elliot a rămas. în “ultinicle sale creaţiuni 

da un misticism analog, deși nu identic: In. romanul - 
ui din urmă Za petite Paroisse, Alphonse Daudet 
ajunge. la cel mai. periect „Tolstoism. “Acea "Petite i 

- Paroisşe, bisericuţa, ' Alphonse Daudet o: ridică . 
față de mârea biserică oficială şi acea mică bi. 

„serică reprezintă adevăratul creştinism, toată: evla- 
„via, cu toaţă! supunerea: creştinească şi în această - 
“supunere şi în această 'umilire creştincască, “Daudet 
pare a vedea Șcăparca din criza morală: prin care. 
trecem, șcăparea din trufia şi egoismul nostru,. Din 

| debandada mistică: a - tuturor căpeteniilor. Şcoa:; | 
lei naturaliste. literare -a scăpat doar Zola, fie” 

Ă pentru că e un cap mai practic, fie, poate, pentru 
_<ă e (mai: puţin. artist decât 'ceilalţi. 'In ori ce caz, 
această debandadă mistică a marilor scriitori: natu-. .. 

„. ralişti, e e Icel mai: mare. interes, ca un “simptom - 
„-social și ca fun simptom “literar, pentru: că misticis- 
„mul a 'atins concepția filozofică.-.şi morală a acestor 
seriitori mari şi “foarte puţin, însăşi arta Ir for „e
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- mula . lor. artistică. -Sunt tot: prea mari; . personali- 
tăţi” artistice ca să-și, poată - schimba de azi până ii 

“ mâine“ însuși modul ile creare artistică. “Misticismul | 

marilor scriitori arată însă că şi adâncimile' vieţii: - 

sociale fermentează noile. idei şi - 'sentimente cari.. 

la uri timp (dat,. vor „cere o formă artistică “ nouă; 

„un curent. literar nou: Și "acesta din . urmă, în ade.. | ! 

„văr, a început să se producă.” SE ae | 

      

Di e. E iii . il 

DDR a | A a ia Seti 

„N Pe când artiştii fruntași ai naturalismului cădeau 
în - misticism, - trădând întru. câtva „concepţia filozo= ._ 

fică a naturalismului, Sa ridicat. un alt curent literar. -i 

care.e 9 negare desăvârşită nu numai a concepţiei. . 

. filozofice a naturalismului, dar Și a. „întregului curent. _ 

artistic naturalist, „ca atare. ” E a 

| Numele acestui. curent nou e. greu. de dat fiindcă: | 

scriitorii curentului îi dau mai - atâtea nume- diferite, » 

„câţi, ciraci sunt. în el. Astfel; ei se: numesc decadenţi;: 

simboliști, prerafaclişti, exotişti: Ş. a. m. d. Mult 

mai greu însă decât a da numele. cutentului nou, e 

- ati caracteriza doctrina artistică; în această privinţă: ” 

domneşte: iaiăşi o mare. deosebire de vederi între ., 

" membrii” curentului” sau: curentelor nouă. Dar deo-! - i 

„sebindu- -se în: multe alte privinţe, într'o, privinţă i insă, 

sunt În perfect cord: în negarea doctrinei - natura i 
e liste; ea a Ei i Ra - De | 

Asttcl, viăturalismul cere artistului - să” creeze 0-2. 

„erele: sale: din: elemente - reale: ale vieţii înconjurăs | 

; toare, exrentul! ou din „potrivă. îşi Blăziniieşte. ope - o 
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" “vele sale 
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ţin "cunoscute sau imaginate;—artistul naturalist: cre- . xează oameni vii, caractere reale; artistul idin școala : - 
nouă creează simboluri, imenite să înfăţişeze şi să „: xpersonifice conflicte morale sau idei abstracte, * - 
Cum vedem, curentul ou nu e altceva decât roman- 

tismul reînviat, şi încă romantismul în partea lui cea 
- mai: exagerată, icea (mai 'contestabilă şi aceea care a 

? fost mai Eu succes combătută şi mai sigur învinsă ” 
“le naturâlism.  ..: Ea LT 

„- Acest curent nou. sau aceste ciirente noui, au fost. -. 
“întâmpinate dela început cu cel mai profund dispreț, 

„şi din partea artiştilor naturaliști,: şi «din partea. cri-; 
- ticei, şi (din partea - publicului cititor, Acest. dispreţ 

a - fost ide altmintrelea. bine meritat, atâta -vreme. 
cât curentul nou a fost reprezentat prin, decadenţi, “ „Scriitori francezi lipsiţi kle cultură, 'de bun simţ şi 

“ <de talent. Dar disprețul devine absolut ridicol, când 

  

din adâncimile fantaziei neinfrânate; natiita- o 
lismul cere artistului să descrie” viaţa pe care o cu- 
moaşte, pe care a trăit-o;! curentul nou îşi ia tema: - 
cu predilecție din epoce 'depărtate, de la popoare pu: . ” 

"gurentul începe a fi reprezentat prin artişti de 4. - „+ mlevărat şi “real talent, Chiar „în şcoala cea' nouă 
“franceză, e |un, om “foarte talentat, şi acesta e" Ver. | 
laine. Și line ar putea să “nege talentul mâre al: 

"prerafaeliţilor englezi, cum e: Dante Gabriel Rosetti, 

teratură germană sunt' oameni de talent cari aparțin 
:- aceluiaş " curent anti-naturalist şi. în “sfârşit Fried--- 

, Sa N 
i. T- i i - . - 2 

N 

1 

" Swinburne, Morrus, Sati :cine se îndoeşte de marele m 
talent al scriitorilor scandinavi -Strindberg. şi mai 
ales Ibsen; e netăgăduit de asemenea că în nouă |i-: . 

7
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rich Nietzsche; ori “cât de dezechilibrat . ar ti, e. to- | 

tuşi “un scriitor de mare talent. - PT 

Cum vedem deci, noul curent, anti- năturalist, ” nu=. 

mără acuma, în rândurile sale, oameni de talent mai. 

în toate: țările civilizate. Faţă cu acest fapt impor- 

-tant și cu „altul .tot aşa! ide. caracteristic, că, mai 

„în toate Ţările. civilizate, curentul nou începe -să. 

capete tot: mai mulţi şi mai mulți admiratori, admi-: i 

ratori fanatici — critica n'a mai putut să trateze cu 

atâta uşurinţă curentul cel nou,a pr iceput că are a face" 

“cu o iproblemă literară şi socială ide marc importanţă. . 

„Dâr numai atâta a priceput ca; a-şi explica: însă a 

ceasta: problemă critică; 'm'a. fost în stare. In. această: 

privinţă putem. cita opiniile caracteristice a doi cri-. 

tici_însemnaţi: Lemaitre, briliantul causeur - :literâr, 

cu: obişnuita-i -i superficialitate, găseşte că pricina. desc. 

| "voltării şi influenţei . ce capătă noul curent, e -moZa 

—; va: trece moda, va trece şi curentul. Ce: comodă - 

“ explicare! “Dacă _te imulţumeşti cu un cuvânt, „apoi 

în felul- acesta nimic „mai uşor: decât. a explica. 

„toate fenomenele Jiterare şi sociale, cari toate sunt 

trecătoare, deci. toate pot să fie botezate cu cuvântul 
N 

Ă „modă. a - - - 

“Un scriitor german, culte şi, de mult talent, Max 

 Nordâu, sc „ocupă şi el de „acest curent, şi. încă în- : 

trun op mare, special, în- două volume groase 1). 

“Mai cult> Şi nai “pătrunzător. "decât alţi” critici, ” 

“el: întră mai : adânc miezul. chestiunii. Din. ne= 

'norscire, Nordau. e un discipol al lui Lombroso, 

1) Vezi: La dâgenerescente. i 
- - . şi . N 
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a O problemă literară - 151. 

-Şi teoriile acestui lin urmă, i- au întunecat cu dest 
vârşire vederea. - - : - 

Ca discipol fidel al lui Lombroso, Nordati, Chiar. 

în cei imai [de talent reprezentanţi ai curentului, în 

chestie, vede nişte: imbecili, criminali născuţi, de-. 

generaţi. . - - - 

Aici, cuvântul eg deneal. e “menit să- înlocuiască ” 

cu succes “cuvântul modă. Un cititor! inteligent. ar - 

putea să. zică, cu drept cuvânt, lui Nordau: „Dacă . 

„Wagner, Strindberg, Ibsen, Swinburne, 'Morrus, Tol- 
stoi (şi acest din urmă, după Nordau, cun. degene- i 

:“ rat) sunt flegeneraţi, “atunci dă donne, cât. de mulţi 
: - din aceşti degeneraţi.” 2 
DR foarte interesantă. opinia lui Zola asupra | u- 

„ neia” din -cele mai. puternice opere a ni Strindberg 
— Tatăl... „i - 

Intr'o scrisoare adiesată autorului şi. îipărică ca 
| prefaţă. la traducerea. dramei, Zola scrie: „D-ta. ştii 
"că cu nu Sunt pentru abstracţie. Mie îmi place ca .-" 
 personagiile- să aibă o stare civilă complectă.; să le _ 
poţi întâlni pe - stradă, să fie- împlântate în viaţa -, 

„: -noastră. Dar aici, desigur, între noi, e '0-deosebire- ” 
de rasă. Dar, aşa cum, este, piesa” D-tale e una din 
rarele producţiuni dramatice; cari nvau emoționat 

_ adânc.” “Lăsând la 9: parte chestia rasei, care .nu 
explică -absolut nimica, având în vedere că piesele 
“simboliste! tocmai An, 'Frânţa au succes, încolo ori 
ce' om, care pricepe” şi ştie să judece - o operă de - 

„artă, va fi fde părerea lui Zola. Poţi să fii ori cât. 
impotriva. procedeurilor artistice ale lui Strindberg, 

 



  

[a 20 problemă, literară Si 2 . FRI 

i nu poţi însă sa te “sustragi “unei impresiuni puter: 
„ nice pe care ţi-o produce drama. lui, Tatăl. ” 
- Şi- nu e “oare .unul din cele mai 'sigure' criterii _ 
“ale artei - puterea ci de a emoţiona?. Și. dacă . 0-0. - 
peră de artă a ajuns să .emoționeze - “adânc pe. un i 

“ protivnic genial al curentului, : 'cum e Zola, —.nu!' - | 
e oare aceasta .cea mai bună. dovadă, a superiorității Ia | 
puterii. ei? Şi ceea ce e adevărat despre drăma lui: 

„Strindberg,, e (mai mult sau mai puţin adevărat pentru DĂ 
“toate - celelalte. opere “de talent ale curentului - nou. -î 

„Bine. înţeles, vorbim ide opere! de_talent,. nu de im-: - 

becilităţile în cari, în adevăr, e > AŞA de bogat cu. 
'rentul nou. | N - 

: Aceste. opere de adevărată artă formează în ade-, 
văr un curent-nou, destul de. puternic; şi, dacă e.-.! 

aşa, atunci acest curent devine o problemă literară? 
„grea şi: serioasă. “Sunt multiple acele, întiebări - pe 

cari le “suggerează această problemă literară; unele: 
- din cele mai importante sunt următoarele: Cari sunt: 

„= cauzele. social: şi martistice cari.au produs acest .cu- 

-rent nou? Care-i sunt calităţile: şi defectele din 

>. punct de vedere social” şi „artistic;: în ce legătură 

stă acest „curent, cu “curentul ! naturalist, -care 'e..vii- 

„torul acestui curent şi ai m. d, Din nenorocire, e 

“imposibil: de- tratat, “aceste chestiuni în articole de. 

gazetă; sper. cu altă ocazie să ne întoarcem. la ele, 

până atunci, elemente 'de. răspuns. la. unele. din 'a--". 

” ceste întrebări, “cititorii: vor. găsi în articolele mele: .. 

A “Cauzele pesimismului, în” diteratură și viață Şi dr, 

“diştii, Proletari intelectuali. - - E Da e 
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„ Intrunul “din discursurile sale parlamentare, d . 

P.. Carp şi-a arătat mirarea, cum în ţara românească -; 
- se 'creeăză şi se „lăţesc legendele absurde. Ca pildă, 
Ai Carp dă legenda frazei ce i se atribue, frază care 
ar fi menită-să caracterizeze. crezul. şi programul 

A. 

. politie al. junimismului. L.ozinca * ar fi: „Regele şi - 
- Dorobanţul”. Se - 

„a 

lată istoria acestei legende: DA 

“'Răspunzând unui liberal,. care susținea în Cameră 

că Ion! Brătianu. a făcut independenţa României, d. 

7. 

"Carp a zis că astfel de fapte nu pot fi-.atribuite” 

-Unui singur om şi dacă e vorba să dăm cuiva meritul - 

- acesta, apoi: aceia sunt „Regele şi. Dorobanţul”. 

Avut-a dreptate * d, Carp, făcând această afirmare? 

„Cred că da. Partea a dowa, anume aceea ce pri- . 
- veşte pe dorobanţ, €- în. afară de orice discuţie; după 

tipărirea memoriilor regelui, în care se vede! rolul 

_- hotărâtor, jucat de prințul Carol in. declararea. răz- 
“boiului, cred că şi în partea, întâia a afirmației sale | 
d. Carp are dreptate! , 

Intro . privință, “fraza, aceasta ce. numai și numai 

constatarea. unui fapt.
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„victorios, războiul a fost: făcut “de armată, deci cauza. 
cea mai apropiată a independenţei, e armata Aia con- 

„ ducătorul ei. 

; Regele şi Dorobanțu, — rămâind, bine inşeles, 
ca o: cauză mai depărtată şi. “mai. adânci, “întreaga 
desvoltare a ţării. ă 

Dar, -ori cum ar fi, aibă ori nu a. Carp dreptate, 
-„vorba "e: .ce legătură, ce asemănare c- între spusa. 
„d- sală, că. „Regele şi  Dorobanţul sunt . cauza cea. 
"mai apropiată : a inldependeniţei țării, cu prefacerea xo-: 
gelui” şi dorobanţului într'un crez politic, întrun 
program politico- social care: ar însemna nu numai. ab= 
solutismul | imonarhic, Şi deci. nimicirea. tuturor liber- 
tăţilor „constituționale ale > rii dar ŞI. dictatura mi- - 
itară? RR , 

"Se: înțelege că nu e nimic asemănător între aceste: 

“două înţelesuri “ce se dau vorbelor” în chestie.. ă 

- Cum: dar a “putut prinde această legendă; că &. 
| „Carp a “făcut din Regele și 'Dorobantul crezul. $ şi - 

N 

„Programul său politico-social? 

"Cum?" Foarte simplul . | ă 
Cuvintele - au .fost rostite, duşmanii” politici | cari. 

“le-au auzit, mânaţi de patimi Şi de interese politice, 

li -au dat “un înţeles pe câre acele cuvinte nu lau a- - 

vut, cei interesaţi le-au trâmbițat “în câte-şi patru: 

colţurile țării, publicul incult, lesne crezător: și deci. 
"foarte lesne sugestionabil, a început să le repete la 

rândul său; şi (de astă- dată cu bună credinţă. Şi astfel. 

s'a creat legenda, trăeşte şi. va trăi ori cât ar pro- 

s 

test: d.- Carp: asta pentru „că legenda o repetă un 
> 

dependenţa țării a- fost. tezultatul unui război - 

  
  

 



Da Legende E o 15% 

domn nemăsurat mai puternic decât d. Carp,. di. 
Tout. le monde, da, toată. lumea, opinia publică. Şi. 

“aceasta totdeauna are dreptate, căci e ide bună. ere-: 
“dință şi are un argument sui “generis, nebiruit, care: 

sună cam astiel: „Toţ.: trebue “să fie.ceva, ce drăcu ?- Ă 
unde nu-i foc, fum nu ese? 

= Legenda Regele şi. Dorobantul e departe de : a Pi 

unica. Dimpotrivă, e numai legenda-tip. Ţara noa=- 
-stră e bogată îri asemenea legende. Nu e om poli-- 

tic, nu e om cu un nume cât de puţin însemnat, în: 

politică, în. literatură, în ştiinţă, pe scamă căruia să 

“nu se fi făurit fel. de fel de legende, care îi falși. - 

fică gândurile, cuvintele, actele publice şi de multe - 

„ori cele private, Ceca ce la mahala sunt mahalagis- 
mele, la mica burghezie: clevetirile. băbeşti, în. viața, . 

- noastră publică sunt legendelc.. Și ca să dau încă o.. 
* pilda din o ramură de viaţă mai restrânsă decât cea, 
„politică, din viaţa literară, îndrăznesc să i iau ca. pildă, 
„propria mea: umilă persoană. a | 

Sunt acum vre-o zece ani, În cele. dintâi ale mele. 
NR studii critice, am susținut următoarea: teză: prima. . 
a „condiţiune a creării unei opere artistice e talentul, 
- * geniul artistic. Şi opera de artă va fi cu atât mai 

-- mare, cu cât talentul. va fi imai mare: Puterea morali= 

_zatoare a. unei opere de. artă; înălțimea” ci morală: 

"şi socială atârnă de înălțimea, morală şi- ideală a ar. 

_tistului, de înălțimea morală a ideilor-lui :sociale. ' 
. Se înțelege, « că ăsta'c un adevăr banal şi ca atare: 
-- cu greu ar fi putut. fi combătut de: cineva. Dar's' au: 
„găsit câţiva tineri cari au vroit să mă combată cu 

E, orice preţ, şi au: vroit, să mă combâtă nu din. dra+ 

7



* 
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:zostea “literaturii, « cu. asta - nau ei nimic a “face, ci 
-a trebuit să! mă combată . pentru că. erau... tineri, şi! 

„erau băieţi săraci, şi băiatul sărac trebue să- şi facă” 
:Și el'druni în viață. Combaterea. mea e şi ea unul din : - 

-- instrumentele de luptă, în „struggle for life.” - 
Dar: cum să: combaţi! lucruri vădit adevărate? 

In- desnădejde . de cauză, tinerii” au,alergat la + ur- 
-imătorul meşteșug: întreaga parte a scrierilor imele, 
“unde e..vorba: de talent artistic, s'au făcut că nici. 

- nau văzut-o, au tăcut. despre dânsa şi. pe “urmă 
au „combătui”” cam în modul următor:. Vrea să: 
zică, după d.' Gherea, mărimea unei opere artistice, 
-atârnă numai de înalțimea. morală și ideală a artistu- - 
lui, de_idealurile lui sociale, ceeace, în limba id- sale 

” -- înseamnă” idealuri, Socialiste. Deci, adevărat artist e 
numai acel ce e: „socialist, deci, pentru d. Gherea 
“talentul nu e necesăr, e "destul să aibă omul idealuri : 
:sociale ca să fie. artist. D! Gherea deci; sub cuvânt -. 

“dle, critică artistică, falşificând adevărul, vrea să - 
întroducă în: rod fraudulos ideile socialiste, şa... 
m."id, ” Aceaştă “boscărie literară a prins, sau găsit 

„alţi tineri cari au; luat în "seamă această combatere. 
“şi “au popularizat-o, Publicul, văzând. stăruința. şi”. 
„tonul răstit cu care "vorbesc tinerii „noștri, a crezut, cel. - 
“puţin în parte, şi el, şi astfel legenda s'a creat, tră--. 

_ _ieşte” Şi probabil! că va trăi. Și de: geaba, în toate 
4 „articolele, timp 'de câţiva, ani, am dat. iarăși ŞI 'ia- 

„“răşi lămuririle necesare; degeaba. e chiar faptul bru-- 
tal: că [lin patru studii mari, pe- cari le- -am scris, e 
“unul asupra. lui Eminescu, care era cOnservator, aL 
„tul asupra “lui Caragiale, « care -e.. „ să-i zicem 'conser= 

- N 

- x : . « - 
Di - a Di a. 
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_vator; în “sfârşit, Coşbuc şi Vlahuţă” nu se e ocupă de 
politică, şi în orice caz, socialişti nu-s, | 
Aşi Parcă. cei. ce. creează legendele, ' au. -nevoe de 

argumente! - -. LT : 
Iată. chiar - -acuni un: literat român,- nelipsit de 

talent, într! un interview dat ziarului „Epoca”, găsea, . 
"chiăr geneza. şi explicarâa! articolului meu. despre. 

„Coşbuc, în faptul 'că, una din. poeziile “lui mi-a. 
“- părut socialistă; iar alt literat român, lipsit de orice. ..; 

talent, interviewat şi cl, găsea că-am introglus 3 frauda. 

ŞI cel puţin, dacă numai naivii sau oamenii ! 'de: 
1= Yea- -credinţă ar fi împrăştietorii. legendelor! . Cel pu- | 

„ţin. dacă crilicii zolintiri dela revista „Convorbiri a: 
„terare din epoca ei de decadenţă, cuni sunt d-nii Ne-. 
gulescu, Dragomirescu, Evolceanu, Saint Pierre, “Me-. 

„„hedinţi, Antimireanu şi alți analfabeți 1): ar fi crea- 
torii legendelor! Din nenorocire însă, odată legendă. : 
fiind creată, sunt şi: oameni de: talent. cari contribue. 
la lăţirea: ci. Astfel, nu de hâult, un om cu. foârie: -. 
mult talent, şi cu fGazte mult: spirit, combătea /zoriile 
critice, cari văd, în năzuinţele. si idealurile sociale 

2 un, fel de pomadă minunată, -cu care dacă freci pe: 

i pn 

  

. - . E -. , Lo _ 

1. Anaifabet, “după insemnarea proprie a cuvântului, înseamnă. , , 
"un om'care nu şi:e a cell, creii însă că însemnarea cuvântului 
trebue lărgită asupra celor-ce nu pricep ce clese şi. asta din. 

- cauza perfeclei asemănări a unora şi a altora. Cred că eo. 
perfeciă asemănare înlre un om.care nu: poate ceti o carle și 

“ între cel care n'o poate înjelege. Pentru ambii cartea nn există, 
S amâncol nu pot Îrage folos din. Răscocirea liparului. (Noia lui . 

= Gherea), i | Ta
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| pe c cineva pe. cap, “pe dată zisul i ins 5 capătă talent ; ar= - 
Misti, - - :, 

- Articolul era * spiritual, negreșit, dar... 

7 =. 
> a 

z 

Se inșelege, idacă legendele: ar fi rare, atunci n'ar! „: 
iavea nici o. însemnătate ; din nefericire însă țara! 

- moastră -e plină i de! asemenea legende şi ele falşifică . - 
":Și strică grozav „atmosfera. politico- socială Şi cul= 
i turală; de aceca cred. că „„Lumcă Nouă” trebue nu - 
 mumai să se păzească. de a.lua parte la lăţirea legen- - 
“delor create — aceasta fără :doar şi poate = dar. 

- 4rebue să: Și “înceapă o cămpanie' împotriva legen- 
„_“lelor, ori împotriva: cui „aceste. legende ar fi create, 

Această campanie ar fi asemănătoare cu cea- în-- 
treprinsă odinioară de Contemporanul împotriva pla- 

_ Biatorilor, şi ar aduce acriaș folos. cultural. 

D
I
 

P
R
 

2
 

   



 MATERIALISMUL: ECONOMIC ŞI. 
a ae LITERATURA. 

  

0 descoperire, un adevăr teorețic, trebue să-şi - 

facă - drum mai curând „sau -mai târziu, trebue „să - 

- pătrundă în conştiinţa omenească ori cât s'ar bur- 

- zului, sar împotrivi acei ale 'căror înterese sunt: a- 
| meninţate prin teoria nouă. - :-- ! 

„.. Această răspândire” ŞI. ptrindere, se. face în vir- - 

a tutea însăşi a puterii intrinsece “ce are 74 “adevăr. O... 

+ dovadă nouă, convingătoare, e teoria materialismului 

economic. Primită de la început cu tăcere, indife-:  -- 

_renţă, sau cu un zâmbet. «lispreţuitor, teoria: aceasta 

„2 începe - să- -şi facă drum, incepe să influenţeze” lu=. 

- <rările contemporane de istorie; morală, critică” li 

terară. oo a 

- Teoria. materialismului ecoriomic  conştată un a: 

_-devăr sociologic : important, că structura: economică 
„s.a “societății hotărăşte în” primul, rând toate celelalte 
A manifestări sociale ale ci, cuni e. organizația poli- 

tică, religiunea, credinţa, morală, „producţiile artis- 
- ticel). :. 

[
N
 1 

  

a _ 

  

a 0) Mai larg despre aceasta, vezi broşura: „Concepţia Ma * 
> terialistă a istoriei“, : .
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4 

Partea cea “mai contestată Şi în adevăr cea, „mai 
“contestabilă a . acestei, teorii, e. aceea care Priveşte 
arta Sa - 

” Se. pare în adevăr curios,. că felul de producere 
şi distribuire a, “ productelor economice în societate 

să. hotărască. felul manifestării artistice, “Curios şi 
straniu, cum 'sunt stranii“ foate teoriile mari. ale vea: 
cului. Oare nu e stranie teoria transformării forțe. 

"lor?. Oare nu € stranie “teoria transformismului prin 
„Care-'se stabileşte o. înrudire între:om cu animalele 
marine şi chiar cu .masele de protoplasmă, din fun- 

- dul: -oceanelor, și.care arată deci origina' umilă și în- - 
„depărtată a omului în. adâncul mărilor şi oceanelor? - 

: Şi, ca “toate, teoriile mari; se impune şi materialis-: 
mul economic cu aceeaş siguranță, de şi nu cu acelaş 

„Sgomot.: SPRE - ii | 
Pentru acei: cari au pătruns! teoria aceasta, şi se ÎN 

ocupă cu literatura. Şi mai “ales cu' critică literară. 
„_contimporană, e foarte interesânt: de văzut cum cris. a 
„ticii; în lucrările lor “mai însemnate şi. “chiar. până 
“și 'n articolele de' gazetă; “mereu și mereu cad. în mre= 

- jele- materialismului. economic, - de “multe ori, nu e Mă 
vorbă, fără. a şti că dua face cu.-o teorie, pe cât 

„de adâncă şi roditoare, pe atât şi de — “erătică, 
“Zilele „acestea, un: ziar. din capitală, şi încă - un 

ziar. conserivator, vorbind, de 'seceta literară, de.. cri-. 
za “literară prin: care. trecem acuma, o pune în legă- ? 

Ă tură, : şi încă: întPo „legătură cauzală, cu criza eco-- 
- nomică. Nu: e. vorbă, felul -cum.o face scriitorul în 

. chestie; e: cam naiv: Un cititor, inteligent. ar: putea E 
5 _să întrebe:. „dar ce are a face. supraproducția STâ-.. 

. 
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- nelor - şi concurența americană cu. lipsa de vlagă 

entusiasm şi! “talent în literatura noastră; p Această 

întrebare însă, n'ar dovedi naivitatea. “teoriei mate-. 

rialismului economic, chiar dacă scriitorul în chestie . 

ar fi cunoscut această teorie, ci ar dovedi o „greşită 

aplicare a unei teorii adevărate. - Z 

Legătura între criza economică şi criza . literară; | 

prin care trecem acum, ar trebui de „stabilit * cam! > 

“astfel: PT 

Aceleaşi. caute economico- -sociale, cari, în cele pa- 

tru decenii din urmă; au creal dintr'o. parte o pi. 

„ternică clasă! burgheză și ne-au. întrodus în rândul 

popoarelor 'ciuilizale,- iar pe” de altă parte au fica 

să se distrugă pădurile, să' secăluiasoii pământul, să ; 

se ruineze gospodăriile ărăneşti şi să ni se creeze 

o stare de criză economică persistentă, aceleaşi cauze” 

ruinează talentele, distrug vlaga şi entuziasmul din 

__ oale : “manifestările “noastre intelectuale: “stiințijice,. 

- „morale, artistice. aa : 

Sau :cu alte cuvinte: Criză economică și criza. Ji- 

"terară;- prin care. trecem, au ace Ioaș cauze: econoni= 

* co-sociale, cari -au origina lor în trecerea „României i 

din starea de iobăgie, în starea de burghezie. - - 

Această constatare € cât se poate 'de importantă, 

“şi ea nu închide drumul cercetărilor: ulterioare, ci. 
tocmai “deschide larg porţile pentru cercetări rodi- 

toare. Şi teoria materialismului economic în general . 

"nu e dogmă religioasă, ce. ar închide drumul cerce-.. 

- tărilor, ci imai curând un metod adevăral pentru . cer:. 
| cetările ştiinţifice. 

" Gherea. — Stâdii critice. RE: . aa



  

torii artei! pentru artă şi partizanii artei tendenţioasc ? i 
—"'Am lămurit chestia asta cu însu- “mi: în '„Con- : mr 

EL] 
“ “temporanul””, . Me 

„ARTA PENTRU ARTA ŞI Ea 
, SE ARTA CU TENDINŢI a. 

1 o convorbire a lui C. D. ANGHEL cu GHEREA - | 

= „„Care eşte părerea d- tale, —- am “întrebat pe Ea 
Gherea. — asupra polemicei ce s'a iscat între susţină. i 

4 

Pentru mine, . expresia artă pentru ărtă, cun ter: 
men cam metafizic şi foarte .- puţin. clâr.- Drept vor-" 
bind, artă pentru artă nu există, "Arta e produsul 
unui mediu social. De aci izvoresc pentru ea ten- - 
dințe: Această ne mai explică . pentruce când arta 

“va, căuta să -zugrăvească viaţa socială — va trebui . 
necesarmintă să aibă - şi tendinţe sociale intr'un fel! - 

“ori altul, - a 
= Pentru mine unul, tendinţa” ÎN artă e cam. cea o 

> ce estetica. germană: numea. ideia în artă. a 
Tendenţionismului ar trebui. să se opue 'nu “arta: 

- pentru artă, ci Zezismul, după” cum- am mai arătat 
„> Acesta din urmă € un. gen inferior, fiindcă nu 6: 

| expresia unui “adevărat temperarient artistic, ci mai e 
- de grabă o. lucrare de comandă. ae 

m
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Nu” eşti de părere că, fiind dată intocmirea “7 

moastră socială ipăcătoasă, literaţii noştri ar avea un 
rol: mai frumos decât acela (de a sc.pune în serviciul 

„unei societăţi egoiste Ri ipăcătoase? -- . 
— Se ?nţelege. Trebue însă să facem o distincţie? 

Literaţii: noştri, în partea adevărat critică a "operelor ! 

lor, acolo unde au zugrăvit. viaţa reală, au făcut de! 

multe ori operă de revoluționari, întru cât au făcut 

să rciasă ororile şi mizeriile vicţii sociale de azi, fără 

însă că să ştie, după cum şi Jourdain al lui Mo- 

li&re făcea iproză fără ca să'şi dea seamă.. ! | 

— Foarte bine... Dar cum se face atunci, "că viaţa . 

politico- -socială-a multor artişti, să fie aşa de puţin 

în armonie cu modul: ăsta de a simţi, fie el chiar 

în. mare parte inconştient ? -: - 7 

„"— Cauzele sunt multe. In primul rând, sc. înţelege, 
„sunt interesele” personale cari .ar_putea fi. grav jig- 
nite, dacă artistul ar voi să'şi - conforme simţimin= 

tele, cu viața sa cetăţenească, Asta: în rândurile 

luptătorilor pentru un ideal social .indepărtat, deja - 

nu e lucru uşor pentru acei ce nu pot nesocoti cu to- 

„tul, avantagiile situaţiei prezente; dar lucrul devine . 

“şi mai fgreu când e vorba să înfrunţi opinia publică _ 

a păturii superpuse, când e vorba să te loveşti: dle. 

ura, ridicolul, calomnia ce se ridică asupră- ți cao. . 

" adevărată furtună. In potriva acestei furtuni nu ar 

„putea găsi . razim decât. în o “cultură, “ştiinţifică şi 
politică socială serioasă, — şi aceasta nu'ţi poți în 

chipui cât le lipseşte multora din iterații noştri, - 

„ij — Oare, aprecierea asta nu e în 'contrazicere gu. 

articolul din. admirabila d-tale publicaţie, Literatură 
3 

7
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și Stiintă, că scriitorii geniali suint şi mari cetăţeni, 

"şi că în inima lor răsună suferințele. întregei omeniri 2 

— Nu, pentrucă aceia de cari am vorbit .au "fost 

genii, şi genialitatea nu se poate. “împăca: cu margi- 

„nile strimte ale cadrului social î în care apare, ci simte 

„nevoia de a le. sfărimă, pentru a fi mai în largul ei. 

“De aceea: ei sunt revoluționari, :Noi însă până acum 

“m'am avut încă nici.un geniu. Am avut. „talente, unele 

foarte distinse, dar atâta tot. 

—. Ce crezi de gogoriţa. pe care unii literați a au in- 

ventat- o sub. numele de arta socialistă ? 

“Ar. fi ea oare „protivnică concepţiilor. artistice ? 

— -Nu, de loc. Expresia numai e cam nepotrivită, 

căci poate să fie. vorba numai 'de-o artă cu tendinţe 

socialiste. O astfel de artă ar fi acea care Sar face 

în mod exclusiv ecoul suferințelor muncitorimii, sau 

cea care ar îmbărbătă la -luptă: pe muncitori pentru 

schimbarea stării sociale actuale. De altmintreica, 

socotesc că orice “operă cinstită şi adevărat artistică, 

ce- înobilează sentimentele oamenilor şi oglindește: 

societatea aşa - cum. €, “slujeşte” aspirațiilor socialis-. = 

mului care nu € doar. un partid politic în senzul ii 

obişnuit al cuvântului, ci un. ideal,. o aspirajie. către 

o. lume: nouă. Ă 

In: privinţă asta aş putea compara întru câtva 

arta cu, ştiinţa contemporană, cate, vrând nevrând, 

iindrumează societatea tot înainte, până. va. trebiă. - 

să! întâpncască forma. socialistă. ! 

2..— In lupta asta dintre scriitorii socialişti şi lite 

raţii brirghezi. sau  burgheziţi, cine crezi că are să - 

„triumfe? a pa 

e
a
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— Orice luptă trebue să fie favorabilă socialiştilor, 

fiindcă al lor e viitorul şi totul “duce în mod datal 

la societatea. socialistă. ! 

„— Cum. rămâne cu d. Vlahuţă ? Caci ai văzut. de 

ă sigur cum . povesteşte.- în Viafa, că s'a îmbarcat: cu 

- <l-ta împreună în corabia socialistă, dâr “când a ajuns: 

în „pustictăţile Aceanului”” „te-a părăsit şi-a sărit: - 

“într'o barcă spre a se întoarce mai curând la țărm! 

Ă Gher ca mă privi un. moment zâmbind Şi apoi îmi. 

pp „zise: Me e | 

— Povestea navei, e veche, Sunt mii de ani “de - 

când călătoreşte ea spre ținta îndepărtată ce se chia- “ 

mă 7deal social. Sunt mulţi cari se îmbarcă pe. ea; 

- ademeniţi de farmecul călătoriei şi de. frumuseţea 

țintei. Dar nu fiecare poate să reziste furtunilor” şi 

- “nenumăratelor primejdii ale. călătoriei; de aceea, 

mulţi rămân în drum. e 

a” __-Se 'nţelege, asta nu împedecii nava să 1 meargă- tot 

- Anainte, fiindcă  ceea- ce o mână, e legea” însăşi 

a progresului.  - A _
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“JUDECATA POSTERITĂȚII ŞI: 
„JUDECATA CONTEMPORANILOR i 

In” tinerețele mele, şi eu, şi inticaga generaţie - : 

+ din care făceam parte, ne pasionam strașnic pentrir 

„ problemele de ordin filosofic, social, și poate mai: 

„ales etic. Așa era. momentul istoric în care. trăiamz.. 

Ca să te jertfeşti unei: cauze 'mari, trebue să ai o sen-. 

„ timentalitate şi o mentalitate corespunzătoare. Dis- - 

cutând aprins, pasionându-se şi pătrunzându-se. în 

mod religios de chestiunile de conduită etică, de-- 

datorie către sine însuşi, către ideal, către poporul 

din a Cărui muncă trăeşti şi te cultivi, generaţia a--: 

„ceea :se pregătea pentru drumul spre Golgota. | 

„Intre altele, ne pasiona, se înţelege, şi chestiunea 7. 

„ gudecăţii oamenilor, a opiniei “publice, a posterităţii -- _ 

ă — judecata” istoriei ca sancţiune a faptelor omeneşti... 

Acela cate. luptă, se sbuciumă, îşi dă. inima şi su-- 

fletul . pentru aproapele. său, acela care. se jertfeşte, 

moare, sufere martiriul pentru. poporul său, unde: 

-.şi în ce îşi va găsi răsplata ? Pentru cel credincios, 

. răspunsul e usor: în cer, în rai, răsplata: o dă D-zeu... 
Dar pentru cel ce a'pierdut naivele credinţe.strămo-.. 

„şeşti ? Acela îşi găseşte răsplata, cât trăeşte în sim-.. 

> patile- tovarășilor de luptă şi în conştiinţa. datoriei j 
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- 

împlinite; iar după moarte, în recunoştinţa urmaşi 
lor, în. judecata, istoriei. 

Pe cel ce sc jertfeşte şi moare pentru, poporul său, 
“poporul nu-l va uita, ci-l va pomeni vecinic “cu. e! 
vlavie şi recunoştinţă. Se poate oare o. răsplată e 
frumoasă ? Pe când cel ce trăeşte numai pentru sine, 
dispare_fără urmă,—cel ce se' jertfeşte pentru alții, 
trăeşte în recunoştinţa” posterităţii, deyife nemuritor, 
„Această concepție morală -a răsplăţii ne părea pe 

. atunci straşnic ide înaltă, pe când de fapt ea nu cra 
„de gât morala curentă, mercantilo- “burgheză, purtâna - 
„toate. caracterele societăţii moderne, până şi în ter- 
menii de plată şi răsplată. 

- Intro zi, o întâmplare a |dat o mare lovitură con- - 
| cepţiei noastre morale, iar prilejul” pentru aceasta -: 

a fost generoasa dramă a lui Schiller „Don Carlos”, 
-. Ar fi Ide-.prisos, cred, să mai spun că citeâm cu ev- 

“lavie pe Schiller, și că din operile lui, cele mai fa-. 
vorite! ne erau Wilhelm Tell şi Don Carlos. O, cu” 
ce venerație ne închinam noi înaintea. marelui idea-, 

- list marchizul Posa, câtă cOpătimire şi. caldă 'sim- 

|.
 

patie aveam pentru bictul Don Carlos; şi. cum îl u-. 
ram din fundul sufletului pe tiranul rege şi părinte, 
Filip al-doilea... Și iată că citim într'o zi cum că 
din” colbul ' cronicelor- vechi, un istorician a. scos, 
nişte documeite cari. dovedesc că Don Carlos a fost 
“un ticălos şi un stricat, marchizul Posa un: intrigant 
Şi un mizerabil, iar Filip al doilea un părinte bun, .: 
nenorocit și demn de. compătimire!),  - -.. E 

  

1) Pe urmă sa a dovedit că tot Schiller avea „dreptate. (nota - “lui Gherea)...
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Puteţi să-vă închipuiţi ce perturbare morală a pro- . 

dus” în Tioi această descoperire. Cum ?-Vrea să zică ae 

„e. posibil ca un. om care-şi idă toată inima şi tot 

- sufletul pentru semenii săi, să fie nu numai hulit,: 

“5rtutat” şi lapidat de. contemporani, dar chiar şi în 
viitor; graţie unui complex imbecil „de împrejurări, a! 

graţie “nepriceperii voite -sau "nevoite a unui! istori- 

cian, acest om bun şi drept să trăiască-in mintea Şi în „a 

sufletul: posterității ca un ticălos “şi un mizerabil, 

"în schimb un altul, rău, crud, mizerabil, graţie ace- 

lotași- sau altor împrejurări - să trăiască. în mintea -_î,. 
şi sufletul posterității recunoscătoăre, ca-un om bun, Ia 

„drept, sfint. Dar atunci unde. e dreptatea? Şi dacă i. 

"există nedreptăţi mari ce trăesc. vecinic, şi dacă fapta - 

"ta bună poate să rămiie,. fu numai vecinic nerăs- . *. 

plătită, dar şi pentru vecie prefăcută . în contrarul ci, -. 

atunci există. oare dreptate, etică în general? Şi a- - 

„tunci pentru “ce 'să mai. trăeşti, să suferi, să te jert: 

eşti ?- Şi câţi vor fi în felul acesta Gsândiţi pe ne-..-? 

drept de judecata urmaşilor, de judecata istoriei? . 

Fi:vor mulţi, fi-vor nenumărați? | i Ni 
- Privind._cu - -Dăgare de seamă în jarul nostru,. ne . 

- convingeam că trebue să fie nesfârșit 'de mulți: In 

„adevăr, dacă 4 judecăţile posterităţii le: putem cu greu 

controla, pe: cele ale contemporanilor: însă cu mare 
. > usurinţă, Sunt; doar. judecăţile! ce. se fac zilnic-în ju... 

_rul nostru. Şi ce: judecăţi!. Incepând cu. mahalagioaica 

. ce- Şi clceveteşte xecinele toată: ziua, urmând cu „prie- 

"tenul. care-şi aranjează . pe amici, trecând. peste ziar“ 

" ristul-c care :judecă cu desinvoltură despre toţi şi des- 

pre. toate, Şi rătăcindu: te „până la” opinia, “publică, 
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până la marele Galeoto, care judecă Şi osândeşte î în 
ultima instanţă, ce mulțime imensă, - nesfârşită de 
judecăţi strâmbe, falşc, nedrepte!... Dar. oare judecă- 
țile posterităţii, ale istoriei, nu” sunt rezultatul jude- 
căţii contemporanilor? “Şi atunci judecata posteri- 
tății, rezultatul judecății nesfârşitelor generaţii de 
contemporani, nu trebue să fie oare o întreagă: he-. 
catombă de osânidiţi. fără de! cuvânt, şi osândiţi pe 
vecie ? Ne îngrozim, ni se tevoltă tot simțul de drep:. - 
tate, când auzim că un -omâ foșt. prin greşală 'osân- 

„dit şi că şi-a făcut 'osânda. Dar'i ată o întreagă heca- 
“tombă” de spectri, a. acelor .ce pe. nedrept au fost o- . 

_sândiţi de iposteritate! Și. de ce 'micime; de ce frică 
si de ce. laşitate trebue să "fie „pătruns. sufle» 

Și omul credincios e Tarcuri “de acelaşi sentimerit 
de micime, de trică şi de lașitate, față de 

„Dumnezeul Sau judecătorul suprem, “fiindcă nu ştie 
- niciodată sigur cum arâ să-i iasă procesul, Dar omul 
cu adevărat credincios are .cel puţin un respect a- 
„dânc pentru judecătorul său, îl “crede milostiv. şi 
„drept, -Dar 'să. atârni de un “judecător care poate să 
„te condamne, nu-numai în viaţa. asta, dar şi în. cea- 

laltă, pe vecie, fără ca să ai. incredere! în nepărținirea 

«lui, fără ca. să ai' măcar. stimă pentru Xlânsul, — se 

poate. o. robie mai “degrădătoare ? Şi atunci, unde 
şi în ce. să- ţi „găseşti -razănx ipenttu viaţa ţa morală, 

sancţiune. : pentru . faptele, : tale,. stimul . moral. pen: 

„tru activitatea -ta?! Și --mai ales,-: unde e. con- 

<epţia etică, liberatoate, „care şă scape pe om. de acea - 
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- mare, după cum înrîureşte. Şi schimbă ă prin activitatea: 

„ vitatea sufletească, socială. “Ficcate . om, care tră- ._. 

-170* Judecata posterităţii şi jidecala contemporanilor i 
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“înjsitoare - -robie ? Unde să- ți găseşti armonia. su 
fletească ? Di i „i 

Chinuitoare întrebări. „zi e 
Au: trecut anii, am trăit, ani suferit, am muncit, 

am citit pe “Spinoza, Goethe, filosofia științifică. mo- : 
" dernă, cea „clasică. germană, am studiat pe - Marx,. i 
“Şi-a venit liberarea,: împreună - cu „concepţia etică li. E sl 
: beratoare. a - SR 

Razămul sufletesc, sancţiunea morală a faptelor! i 
noastre, stimulul activităţii noastre - etice, nu tre- . Şi 
bue căutate în afară de noi, — numească. -se ele 0- - i 

-pinie publică, judecata . posterităţii, a istoriei sau a-- 
lui Dumnezeu; ci centrul -de gravitate etic. trebue: > | 
strămutat din afară înlăuntrul. omului, în conștiința” | îi 

  

„noastră morală, 'în. înseşi faptele noastre. e ea 
După € cum nu piere nimic în marele tot care se nu- -. 

-meşte Universul, mici un atom Idle: materie, nici o undă. 
de energie, tot așa nu'piere nimic din „viaţa -şi acti- 

eşte-în, societate, dela cel mai umil: până. la cel mai- 

șa materială, mediul material: “în: care trăeşte,. tot 
"şa. înrîureşte şi “schinibă - prin? viaţa sa psihică, so- . 
cială şi morală, mediul “psihic, social şi moral. Aceste;.. IER 
schimbări odată produse, nu:mai dispar, cum-nu. „.. 

dispare nimic în lume; ci trăesc mai departe, trăesc:__ 
„vecinic :în lumea morală,: răspândindu-se într” ânsa: Ia: 
ca undele călătoare, „ale unei mări, ce merg: vecinic, .:: 
fără de sfârşit spre... aefernităs, - ÎI e 

- In aceasta, stă. viaţa vecinică . morală a âmului.. | 
„Draper, „pare- mi- sc, a spus că în “spaţiul ingust
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„“al camerei “în care trăeşte omul, se întipăreşte Și se- . - “Înregistrează “nu numai viaţa lui materială, darişi, cea psihică, astfel că” întregul lui sbucium sufletesc: “ar puteafi descifrat de pe. pereţii odăii de un -om. „dotat cu cunoştinţe supraomeneşti. a] -- “Tot aşa un om dotat cu cunoştinţe supraomeneşti,: „ar putea citi aţa morală a fiecărui om întipărită !. în acest infens nesfârşit şi ctern mediu ambiant care: - se numește lume, Prin uimare, omul -trăeşte în a 9 devăr vecinic- în faptele lui: morale, cari sunt aşa "cum le-a făcut cl, şi așa vor rămânea în eternitate; » viața “niorală viitoare şi:o creează omul însu-şi prin. 2 Felul cum trăeşte viața trecătoare de aici, în .bine "-- si frumosul moral, sau în oprobriu, e 2 Dar atunci, omul nu depiride. moralmente de 'gura. Ş lumii, de opinia publică, de judecata urmaşilor, a is- . toriei 7... Se înţelege că nu. Ba: nici chiar de judecata. a cerească 'n'are de ce să se tulbure. Să -sune trâmbiţele: "din urmă; cu nu mă. prezint înaintea ci. Ce poate face .- însuși Dumnezeu faptelor mele morale, când ele'-- odată. create îşi urmează inainte pe vecie mersul lor - , nestrămutat că (destinul ?... Dacă însă prin imodul vie... ţii mele. trecătoare; sunt eu însu-mi creatorul” vieții „mele morale viitoare, care nu poate ide nimenea şi-de. nimic să fie schimbată, aceasta însemnează deplina, - definitiva liberare a omului de- toate lanţurile ve- - -“deniilor religioase şi.ale nălucirilor sociale şi împre- : ună cu spectrul „gintei dureroase” osândite la infern... „„de judecata cerească, dispare şi spectrul acelei heca-. | tombe de osândiţi “pe, nedrept de judecata posteri-- tăţii; şi una şi alta devin basme fioroase, bune de: 
7 E s Pa . i. - | . - Da - .
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-speriat copiii şi naivii. lar omul emancipat în fine, 

| "pe 'deplin de “această robie înjositoare, robia morală, 

Li „omul liber, senin; recăpătând cel mai mare bine o- 

menesc, armonia sufletească, poate păşi,. Senin şi li- 

-niştit, printre semenii “săi, iar. deviza, conduitei lui 

poate să, fie, trebue să fic, -minunatele Şi mândrele 

cuvinte ale marelui florentini. a 
a 

„Segui îl /uo corso, e lascia zir la gene. 
- Î . . - 

x 

„Segui i tuo Corso” . ; bine, dar . care Corso”, 

„care e “drumul ce duce spre bine îi... Aşa e, sunt sin-. 

„Sur “creatorul nemuririi mele morale, prin suma bine- 

lui și a frumosului moral ce voi făptui în această via- 

ță pământească, Dar ce e bine? Ce e rău? Pe care ..! 

- drum trebăe să merg, ca să realizeez cea mai mare 

sumă. de frumos moral? - . - Li 

"Chinuitoare întrebări... a 

* Și la aceste chinuitoare “întrebări” răspunsul. mi | 

| Va dat marxismul. Acei. cari. au citit ceva: din Marx a : 

-sau mai bine, asupra lui Mars, mici nai hbănuesc că N i 

“marxismul nu e numai un coinplex ide geniale analize 

-economice, o doctrină economico- -socială, dar el. 'con= 

„ține o filosofic a istoriei, .0 etică, o o întreagă con- 

i cepţie : a vieţii. - - 

„Binele și răul nu. sunt t creaţiuni absolute, ale dum= -: 

nezeirii; ci creaţiuni foarte. relative. ale sociețăţii. Un, 

—. Om'care ar fi singurpe lume, n'ar putea s să aibă nici cea 

- "“mai mică noţiune ide bine- sau rău. Numai relaţiunile 

-dintre, oameni creează. sentimentele - -ŞI- noţiunile Mo- 

„_rale.-, Aşa dar binele. Şi. răul, precum . şi drumul ce 
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“duce: la cie, mau prin cle înse-le semne distinctive- 

după cari să poată fi cunosctite,.ci se pot distinge şi. 

- pricepe numai din . relaţii omeneşti. Relaţiile însă. 

“dintre oameni se schimbă grozav de mult de- alungul.- 

evoluţiei omenirii, după diferitele epoci istorice, şi 

impreună cu elc. se schimbă şi noţiunile de bine și 

de: frumos moral, şi ceea ce azi e bine, mâine poate. 

să. fie rhu. - | - pc 

_O epocă istorică se dcoscbeşte prin felul. traiului 

material al oamenilor, şi fiecărui fel material de'trăi. . 

ii corespunde o anume ideologie, o anume “etică... 

„Fiecare epocă, istorică are deci şi o etică a ci pro-: 

prie. Această etică nu e omogenă pentru toată -so- 

cietatea, după cum nu e omogenă nici socictâtea în- 

săşi, ci e împărţită în clase, cari prin lupta lor dau. 

întregul conţinut al istoriei. - : . 

"Din „aceste clase, „unele, prin trăiul şi lupta. “lor: 

socială, sunt regresivc, "tind să ducă societatea îndă: 

“răt, iar altele, sunt progresive, adecă - prin traiul Ri: 

lupta lor: duc „socictatea spre progres şi lumină; şi: 

după: cun e "tendinţa 'socială a claselor, așa e şi etica: 

lor. In. fiecare > epocă istorică există . astfel -o etică 

„inferioară şi 0" etică superioară; aceasta din. „urmă, 

reprezintă tocmai aspectul etic al luptei acelei: epoce- 

spre, progres, spre lumină. De” această” ideologic, de: 

- această -activitate şi luptă, de această "etică 'supe- 

rioară a epocei tale, leagă-ţi activitatea -ta şi con-: 

 duita ta, morală, pătrunde- -te de cele mai inalte idea-.. 

„luri. ale vremii. tale şi atunci” eşti sigur că vei merge-" - 

“pe “drumul. cel adevărat, pe drumul tel drept; atunci.
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“Senin, poți. să- ţi “urmezi calea, âvân 
nunatele şi” mândrele ' cuvinte 

Ja- ca deviză mi- 
ale marelui florentin: 

* „Segui il tuo” Corso, e lascia ir la geute.” 

Pentru epoca. în care trăim, -această activitate: şi. - Juptă; și idealurile ei înalte, şi etica ei „superioară; se. 
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NOTIŢE: BIBLIOGRAFICE 

- Idealurile socială şi arta (pag. 5-38) au apărut în primul . 
din cele două volume ale revistei dirijate de Gherea „Li- 
teratură şi ştiinţă” (1893—1891, edilura librărici E. Graeve, 

Bucureşti). PE - - . - 

“Criza literară (pag. 39-48). In 'Decembre 1900,.M. Paş- 
„canu şi Em. Cerkez au intreprins, în „VIndâpendance dtou-, 

„anaine”, o “anchetă asupra. următoarelor chestiuni: Este 
acuny o criză în literatură ? Incolro se 'ndreaptă moua miş- 

ă care? Pinclul nostru culminant literar. trebue să-l căutăm. 

în prezent sau în” trecut? Cine a scris cea mai curată: 

limbă romi âncască? - 
Răspunsul lui C.. Dobrogeanu- Gherea a fost tipărit în 

n-rel€ dela 5 şi. 12 Mart 1901 ale” ziarului. amintil. 

„O traducere în româneşte a răspunsuliii acestuia a'a- 

_„Dobrogeanu-Gherea. - 

părut în „Adevărul literar şi artistic” dela 7 Mai 1922, cu 

7 prilejul comemorării a doi ani dela moartea lui Gherea. 
Traducerea din volumul de: faţă c datorită d-lui loa! 

_ Taras. Şoccenco (pag. 49-62). A apărut, pentru întâia oară -. - 
1 „Almanachul social-democrat pe: anul 1894. Sa re- -. 

tipat în Biblioteca „nLumen” (în “numărul 10 al acestei 
„Publicaţiuni), po. ae ai 

Din trecutul depăitat (pag “63- -83), a: fost „publicat, - 
întâi, în „Calendarul. muncci „Be. 1907” (scos de cercul” de 

. i Pi
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editură socialistă în “toamna nului 11906). La corectură anx 
ținut seamă de unele imici tnodificări de vocabțlar aduse 

"acestor amintiri ale lui Gherea, de către A. Vlahuţă, în pu-- 
blicaţia |, „Scriitorii români” No. G (editura, Alcalay & Co). 

Societatea scriitorilor români, scrisoare adresală lui D- 
Anghel (pag. 84- -88), â apărut îi  foiletonul pâdevărului” 

"dela 18 Noembre 1909. 

_ Cercetarea Supraproduicţia intelectualilo;, (pag. 89-05); 

şi ul de articole referitoare la traduceri şi la (catrul naţio- 
năl (pag. 96-121), şi grupa de încercări asupra Muncii- 
creatoare şi-a Juncii-exercițiu - (pag. 122-134) le-am -te- 
“produs din Lumea Nouă”, colecţia: anilor 189:4—1595. : 

Caragiale lucrat. Sa tipărit în „Drepturile Omului” dela 

î Mai 1885; O problemă, literară (pag. 113—152 a apărut 
n pLumca, Nou” dela 6 şi 13 April 11895; polemica „Le- ! 

Si gene” a fost publicată în a aumiea Nouă”, dela 4 Noem: . 
bre 1897. 

F ragmentul „Ataterialismul | cconomic şi literatura“ (pan. 

159—161) e iranseris din „Lumea Nouă” anui | scria Ju 

No. 1 dela 12 Iunie 1896. - 

- Arta. pentru artă și arta cu tendinți (paz. 162-165), ym 

răspuns al lui Gherea la gina din anchetele intreprinse de 

„C.D. Anghel, a apărut ! în Adevărul” anul VII, No. 1822, . 
din 28 Mart 18914 Se iscase atunci o aprigă polemică 

"între „Adevărul literar” şi - „Eveninientul lilerar” de o 
parte, și „Vicaţa” lui Vlahuţă şi a doctorului Urechiă de 
altă parte::— acest lucru în urma uuei conferințe ţinuti - 
Ja tAtencul din -Bucureşti- de - către Anton Bacalbaşa în: 
seara de '17. Februar 1894, asupra Artei pentru artă, 
„In: 31 Mart. '1894, la o şedinţă a Cercului 'de Studii so- 

ciale din laşi, Ghekea fiind rugat să se pronunţe cu pri- - 

„ vire la discuţiile de atunci îîn jurul chestinnii: arfa pentru: 
artă şi arta ca tendinți a spus următoarele - (citez după | 

„„darea-de-seamă a: coresponsentuiui ieşan, apărută în = 
. devărul” dela 4 „April 1894)
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„Arta pentru artă e un termen metafizic şi acest termen 

e întrebuințat de şcoala estetică transcenrdentală. Această, 

şcoală, a avut: la noi de reprezentant pe J Maiorescu, A 

vă vorbi astăzi despre tco'iile acestei şcoii, mi se pare, e 

de prisos, căci nimeni nu le mai crede. : 

Opusă acestei şcoli a fost o alla pe care 0 voi numi 

” patriotică şi care şi-a uvut reprezentanţii ci în perioada 

de după 1848, 
Aceasta €.şcoala care a acuzat Junimea de cosmopoli- 

tism şi autipatriotism. Ea cerea artistului, sub umenin- 

țarea de a-l declară imoral şi (rădător de pulrie să cânte 

patriotismul, să facă artă națională; căci reprezentanţii 

ci s'au preocupat de constiluirea şi consolidarea statului 

burghez care atunci şi-a luat fiinţă. Deşi cliidită pe baza 

şubredă a anetatizicei, şcoala lui Maiorescu eră mult superi- : 

oară acestei doctrini estetice patriotico-moralistă, căci pe 

când cea dintâi îngrădeă câmpul de producţiune al ar- 

tistului şi nici nu. lua în băgare-de-seamă temperamentul 

lui, aceasta din urmă îi doschideă un câmp mai liber. 

Aceasta ne explică pentru ce îîn jurul Junimei găsim pe 

Eminescu, Caragiale, cte., pe când școala naţionelistă n'a 

produs decât lucruri sarbale, nciitistice, „descori ridicuie 

Aceste amândouă şcoli estetice cari sau luptat la noi 

“În ţară au, ambele, greşelile dor, ca doclrină: şcoala meta- 

fzică, a arte? pentiu a tă“, pentrucă n gijă elementul 

mora) şi social; arta „tendenţioniştilor naționaliști”, pentrit 

că cerea artiştilor numai “un fel de artă, acca naţio- 

nalistii-patriotică. | 

Concepţia ştiinţifică de astăzi e o negare a amâniluror 

şcoliloi, o sintetizare însă. în acelaş limp fără să fi tos 

cclectică. 

Arta e proc sul mediului social şi ancestral. Ca produs 

a acestui mediu opera. artislică se resfrânge la rândul ei 

asupra mediului social. In această concepție intră însă şi o 

parle din „arta pentru artă” prin faptul că lăsăm liberă 

- desvoltarea temperamentului artistic, şi partea cea bună 

Gherea. — Studii cr'tice. - . 12
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din arla patriutico-ţendenţionistă care susținea  infiuenţa 
operei artistica asupra mediului. Pc 

Această concepţie nu cere nimic artistului. Societatea 
însă către care se adresează opera artistică doreşte ca ea 
să fie exprimarea celor mai înalte idealuri și aspirații ale 
ei, sau cel puţin î celei mai mari părți dintr”ânsa, căci 
această societate nu-se va entuziasmă decât de acea sin-: 
ceră operă artistică, decât de acel artist care se va fi a- 
dăpat la cea mai înaltă cultură şi se va fi inspirut de 
cele mai înalte idealuri moralizatoare ale veacului... Con- 
cepția ştiinţifică, lăsând de altmintrelea prin această de- 
plină libertate artistului, cesclude deci fezismul, care ne 
mirăm cun de n'a fost opus acelei concepții căreia i sa 
opus însă metafizica „arta pentru artă”, 

Judecata posterităţii şi judecata contemporanilor (pag. 
166—171) a apărut în No. 5 din Decembre 1907 al aVii- 
lorului Social” (seria 1, scoasă la Iaşi). Gherea socotea 
aceste definitive pagini filozofico-sociologice, numai drept 
„câleva frânturi fugitive, foarte fugitive asupra unei etice 
socialiste”. In scrisoarea adresată unuia din raiactorii 
„Viitorului Social”, lui Ioan Sion, Gherea spuneă: „Aicea, 
bineînţeles, n'am vrul să expun, ci numai să indic în câ- 
teva cuvinte, o concepție etică, cu metatizica ei, cu as- 
pectul ci-social, cu postulatul ei practic, şi chiar cu aleea 
nuanţă subiectivă, personală pe care-o au concepțiile etice 
oricâl de generale ar fi iela. Acest fragment trebuiă să for- . - 

meze €i introducere la o lucrare făcută ca Yăspuns lui Şăr- 
căleanu la arlicolul d-sale din No. 1 al revistei Viaţa No- 
minească. Arlicolul lui Şărcăleanu pune de asemenea o 
problemă clică și conține o judecată istorică. Artidolul” 
meu, Scris acum un an, n'a putut fi sata de tipar .la 
vreme, iar” acuma va intră ca parte: constitutivă în răs- 
punsul ce sper să-l fac seriei de articole a lui Stere „Po- 
poranism sau social-democratism ? Zic sper și nu între- 
buințez un termen mai afirmativ, pentru că, odată ajuns 
la o anumilă vârstă, și mai ales când ai ajuns să ai un 
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sistem nervos cum îl sur cu, atunci vorba lui Miron Costin 
puţin schimbată: „nu mai e omul deasupra vremurilor, 
ci bietul om. e sub vremi”. 

Notă adițională: In articolul Caragiale "fluerat, Gherea 
vorbeşte de „regretulul prieten Saphir”. E vorba de De- 
metru Neculae Saphiv, care-a tipărit versuri în primul 
volum al „Contimporanului” (188t—1882,, a lăsat în ur- 
mă-i un volumaș „Cavalul” iar postumele lui în proză 
(Riga di Palermo”, „Amintiri din 1877”, „Monvlogul 
unui țăran”, „Ghiulnara”, „Familia munciloare”, „Icute- 
rina şi George”) au apărul în Drepturile Omului din pri- 
măvara şi vara anului 1885. 

Barbu Lăzărearu 
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