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SUFERINTELE TÎNĂRULUL WERTHEA 

REFLEXIUNI-LA ROMANUL LUI GOETHE -



E lucru destul de rar în viaţa, literară a naţiunilor mari, 

cu o scriere să pasioneze “publicul în gradul cum sa întim- 

plat aceasta la apariţia micului roman numit „Suferințele 

Tinărului Werther“. Faptul că autorul acestui roman de 

senzaţie eva însuși Goethe, nu inseamnă, la drept vorbind, 

tocmai mult, — cel puţin “pentru epoca în care s'a publicat 

(1774), — judecind că debutul de prozator la Goethe, pe 

cît era de grandios, a avut cu toate aceste a suporta ata- 

curi înverşunate din partea invidioşilor intregei Germanii. 

Astăzi însă, cînd locul cel ocupă autorul romanului lui 

Werther în literatura germană nu se mai discută de 'ni- 

-menea și vin din contra acum celelalte naţiuni să reclame 

oare-cum partea intornaţională din comoara de opere ge- 

niale, prin care s'a făcut nemuritor acest poet între poeţi, 

meritul serierei în chestie răsare cu atit mai mult, şi cred 

că nu va fi lueru de tot ingrat, dacă voiii încerca a exa- 

mina maj de aproape această operă, clasată de însuși Goethe 

în rindul creaţiilor sale celor mai de frunte. 

Impulsurile, pe urma căror sa născut acoastă scriere 

interesantă, sunt a se căuta în epoca literară, furtunoasă, 

ce cuprinsese pe atunci cam toate spiritele din Germania 

şi pe care istoria literaturei nemţeşii o numește atit - 

de caracteristie „Sturm und Drang“. Cit despre mo- 

tivele directe, din cari a purces romanul „Suferințele Ti-



8 

nărului Werther“, ele aparţin unui epizod petrecut în 
viața lui Goethe însăși. In primăvara anului 1772 poetul 
nostru plecase, după dorinţa tatălui: săi, la Wetzlar, unde 
avea, să'și înceapă practica juridică ca viitor magistrat, 
carieră de care nu se simţea dealtminterlea prea atras. 
Tinărul Goethe se supuse totuși imprejurărilor, profita însă, 
pe cit putea, de orele sale libere, pentru a se ocupa cu 
poezia populară, cu reminiscenţele de cavalerizm ce lo găsea 
în poveștile locuitorilor satelor din împrejurime şi cu alte 
lucruri, cam opuse seriozitiiţei magistrale, legind în același 
timp și prietenie cu diferite persoane din localitate. Intre 
alte relaţii din această, vreme cra și cunoștința intimă cu 
familia consilierului Bulf, de a cărut filcă, Charlotte, s'a 
și amorezat. Aceasta măritindu-se cu-un oare-caro Kest- 
ner, amorul lui.Goethe a trebuit să in o.formă mat mult 
platonică, sentimentele ascunse și mica lume de suferinţe 
ce aii zbuciumat inima poetului în acea vreme, f-aii servit 
însă- drept temă la conceperea aceloi istorii do dragoste 
trăită şi simțită de autor însuși, 

Ast-fel vedem chiar la partea întăta a romanului, unde 
Weizlarul cu împrejurimile sale frumoase e deseris atit 
de plastie și minuţios, că personalitatea lul Goethe şi cea 
a eroului din roman e una și acelaşi. Identitatea lueruri- 
lor: creşte încă şi mai mult prin perfecta asemănare a fi- 
„gurei femeei iubite, care se chiamă tot Lotte (Charlotte). 
Numai că lucrul ia repede o altă formă. Pe cit de mult 
se aseamănă starea sufletească a acestui Wortho: inchi- 
puit cu patima inimei la însuşi Goethe, cursul col ia acea 
patimă la Werther, diferă cu totul, căci ea îl duce la ideia 
sinuciderei, pe cind Goethe însuși a avut, să zicem aşa, 
puterea a se învinge pe sine. Lac] izbinda rămine în 
partea raţionamentului, luînd expresia calculului rece față 
de împrejurările vitale neinlăturabile. 

Pe lingă asta patima lui Goethe pentru Lotte Buif 
nu ajunge la gradul exaltat și culminaţia desperărei ca cea a lui Werther către fiinţa identică închipuită în ro- man. Poetul nostru se consolează din contra, și încă destul
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de 'repede. Ciici ol- vizitează, precum aflăm din memoriile 

sale, curind după întoarcerea din Wetzlar la Frankfurt; 

pe doamna Sofie Laroche, — celebră pe atunci ca amică 

a liţeraturel şi artelor, — şi face curte asiduă filcei acesteia: 

In adevăr, firea, multilaterală alui Goethe nu era făcută 

pentru ea să poată răminea faseinată, de amorul unei sin- 

gure şi aceleiași fiinţe fomeeşti. Cola ee rămine însă de ob- 

servat este, că li acesto motive constitutive ale romanu- 

lui, pe cari Sati ţesut întimplările dir propria viăţă a'poe- 

tului, Sa mai adăogat' în urmă unul special, care î'deter- 

minat în cit-va forma finali co trebuia să ia romanul. În) 

luna Octombr a aceluiaşi an, îl vestește Kestner pe Goethe 

despre sinuciderea unui oare-care Ierusalem, om tinăr, pe 

care Goothe însuși îl cunoscuse la Wetzlar. Detaliile cei 

dă bărbatul Lottei în privinţa: morţei tragice a zisului îi- 

năr, împreună cu reminiseonţele co fulminaiă încă în inima 

poetului nostru din amintirea celor simţite pentru aceiași 

adorată Lotte, aii dat apoi urzeala pentru plăzmuirea: a- 

cestei prime opere de senzaţie, cu care avea si se intro- 

ducă Goethe in lumea literară.: Su 

Expunind acesto motive şi izvoare, din cari a purces 

romanul lui Goctho, trebue cu toate acestea sii adaog, că 

olo nu pot avea pontru. noi, în ce priveşte esenţa lucrului, 

de cît interes secundar. Pe -noi ne interesează în grad 

mult mai superior 'imaginilo: tipice ale aeţiunel întregi, 

alese de poot cu atita miăostrie la aleătuirea .operei sale. 

Acest Werther,. precum ni se înfăţişează înaintea ochilor, 

nu este nici Ghoete, nici. lerusalem. Pe cit pare că în 

unele puncte am vedea, topindu-se oare-cum unul în altul, 

prototipurile totuşi sunt foarte deosebite. Ca totalitate, fi- 

gura lui Werther întruneşte însă suma somnelor specifice 

ale tipurilor, întoemai cum so giăseaii cam pretutindenea 

pe vremea aceia. Evoluţia caracterelor: dar, în toată, com- 

poziţia psiholăgieă a acestui roman epocal, iată co ne in- 

teresează de aproape și ce trebue să analizăm. - 

Chipul lui Werther ni se deslușeşte chiar de la pri- 

mele pagini ale romanului în trăsături destul de energice
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și anume din scrisorile lui Werther către amicul săii Wil- 
helm, pe cari le găsim la, început. Cu cit mar mult înain- 
tim în citire, cu atit mai mult fesă în relief figura 
nervoasă a lui Werther, cu naturai impresionabilă, fan- 
tazia sa puternică și firoai extraordinară, care so preteazii 
atit de vii la schimbul alternativ do cugetări și simţiră 
ce urmează a se desfăşura în interiorul săii sufletese. Sub 
cerul albastru al Greciei clasice o asemenea firo ar fi fost 
imposibilă de închipuit. In evuul mediii ca so prea putea, 

- dar sar fi perdut năprasnie. în grimada mare a fanatieilor 
saii poate ar fi perit pe rug, pusă la, supliciii de vro acu- 
zaţie de erezie sati altă nelegiuire a, timpului. Abia în se- 
colul al optsprezecelea, această epoci de deștoptare și de 
idei noui pornite pe toate terenurile, se ivește mediul pen- 
tru ast-fel de naturi, căci ele își găsose cu belşug, nu nu- 
mai toate condiţiile de existenţă, dar par bine venite și 
devin populare. In Werther zărim pe primul reprezentant 
al acestui mediii de predilecție și tip earacterisiie al cpo- 
col sociale de tranziţio ce sa manifestat de la sfirşitul 
veacului XIII și pînă la inceputul veacului AN. Do la 
Werther şi pînă la Faust, la Manfred şi chiar la Cain, 
nu e distanță mare și nici nu e toemai' departe do acel grup de reprezentanţi de a doua mină ai litoraturei croite pe tema durerel lumești, pe cari ni'i scoate la iveală Cha- teaubriad sub numele de' Rens, Benjamin Constanţ sub cel de Adolphe, ete. " 

Werther a, citit mult, mult de tot. Invăţătura și lite- ratura acelei vremi ati lăsat în intelectul lui urme adinci EI este un eroii al acelui secol de cărturari și risipitori de cerneală, pe care îl poreelește ironia nemţească cu denumi- rea comică de 'Tintenklecksendes Saeculum. El nu re- prezintă pe cavalerul înzestraţ cu forţa, fizică, pusi şi maj în relief încii prin armele ce le are asupriv'și, nici po răz- boinicul însufleţit de curagiul bărbăţiei impotuoase și se- toase de luptă. EL insă-nu se potrivește nici eu seniorul feudal, crescut în manicrele și deprinderile etichetelor de curte, ci se înfăţişează numai cit ea uu simplu burghez,
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fantazist, ginditor poetice. O vedem aceasta din starea de 
reflexii proprii, la cari ajunge Werther pe urma cărţilor 

sale, căci iată co serie dinsul în una din primele sale e- 
pistole către Wilhelm: „Tu mă întrebi, dacă trebue săţi 

expediez. cărţile tale. Seapă-miă, amice, pentru Bumnezeii, 
de aceste cărți. Nu mai vreaii.să fiii nici condus, nică în- 

curagiat, nici excitat. So zbuclumă inima mea destul şi fără 

asta. Imi trebuo, dacă vreal, un cîntec de leagăn şi po a- 

cesta l-am găsit în iubitul mei Homer. El imi potoleşte de 

_atitoa orl singele cel iritat şi mii readuce la liniște. Căci 

tu nu ştii și nici că ai văzut vre-odată inimă neastimpil- 

rată, nestatornică ea a; mea“... Dispoziţia dureroasă în 

sulletul lui Werther îi vine din aceste cărţi,:pe cari acum 

lo detestează atit de cumplit. El fuge de .dinsele, ca de un 

pericol ce nu încota al duşmiini, după ce l-a zdrobit pe 

totdeauna. - îi 

"Să analizăm puţin această stare sufletească curioasă și 

anumo din propriilo mărturisiri, ec le puno Goetlie în gura 

lui Worthor. Acesta serie în cpistola sa cu data de 22 

Mai: „Cum că “viaţa omului: nu este de cit-vis, asta aii 

simţit-o mulți din noi, și eii unul am ajuns a nu mă mai 

desface de această eredință. Şi iariişi, cînd privesc încătu- 

şarea, în care“so găsește toată mișearea şi puterea omului 

şi văd cum întreaga, noastră activitate nu se rezumă - de 

cit în dorinţa de a ne procura satisfacția, trebuinţelor ce 

ne împresoară şi eari la rindul lor nu aii altă menire de 

cit a ne prelungi această existenţă săriicăcioasă, — cind 

mă gindesc Ja aceste toate și mai bag de seamă așa 

cite odată, căi odihna co pare că o simte une ori cu- 

getul nostru după indoplinirea acestor datorii: faţă cu 

viaţa, nu este de cît o resemnare visătoare şi cci pa- 

tru păreţi între cari suntem închişi, nu ne arată rind 

pe rînd decit numai nişte imagini variate și perspective 

Juminoaso ec le pictăm noi-inșine cu fantazia noasttă, — 

atunei, o Wilhelm, trebue stţi mărturises, că nu mai am 

de zis nimic, sunt mut. In asomenea momente privese 

ţieut în lăuntrul meii propriii și-regăsese iar acea lume 4 
N
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ce vieţuește mai mult din presimţiri şi dorinţi tainice, do 
cît din manifestări şi forţă vie. Şi atunci îmi plutește totul 
inaintea ochilor mei sufleteşti și zimbese numai! cit așa 

visind, — zimbese înainte în acoastă lume. Toţi oamenii do 
şcoală și dascălii o știii foarte bine, cum că copiil nwși 
dau nică cînd seama, pentru co anume vor un lucru; dar 

faptul cum că şi oamenii în virstă sunt asemenea co- 
piilor şi nu știi nici ci do undo vin şi incotro se due, 
că nu fac o singură treabă bine chibzuită și aleargă numai 
după biscuituri şi prăjituri, saii se feresc cel mult do 
vargă, — acest lucru nu vrea să] creadă nimeni şi totuşi 
îl poate ori-eine pipăi cu mînile“. 
Şi mai răzvădit îşi mărturisește Werther dozamăgiroa 
ce o constată în viaţă și la oameni, întro altă epistolă, 
zicind: „Lumi comunică că mama meu ar vroa să mă vadă 
pus.pe muncă. Asta imi pare ciudat do tot. Dar co altă 
activitate poate să mai fie de cit ceta-ce fac acuma? Și 
nu este oare același lucru, dacă alogi griii sait alegi ne- 
ghină ? In lumea, aceasta toate so . ispriivese printrun lu- 
cu de nimic. (Alles în der Volt liuft doch auf eine Lum- 
perei hinaus!) şi prost e acela, care rivnoște la ciştisul ba- 
nului numai cit ca să îmbogăţească pe alții și nu după 
placul și trebuințele sale proprii 
maţii vibrează atmosfera, 
lui Werther. Epistolele sa 
teriorul săii psihice și în această star 
ceputul romanului. 

„Să studiăm acum mai de apro 
Cel chinuește atît de mult pe W. 
acest, suflet necăjit, ee fel 

. . -* In coste exela- 
de care este înconjurat spiritul 

o îl găsim deci lu în- 

ape citatele reproduse. 

de ginduri anume sunt acele din cari emană un pesimizm atit de profund ? El ne vorbeşte de limitele, în cari e încătușată totalitate 
tuale și active a omului şi face 
zărei liniștite a chestiilor 
dărnicia întregci, activităţi omeneşti, așa cum so prezintă ea, prin faptul, că în toate nu se urmărește do cit scopul continuităţei vieţei ca atare. Viaţa noastră însă, neavind 

a forţei intelce- 
aluzii la imposibilitatea reali- 

le ne daii diapazonul pentru in- 

erther, ec idei preocupă _. 

vitale principale, cum şi la ză- î.



13 

în sine nici-un fel do ţintă esenţială, doci toate cite le 
facem în lume nu duc la nimic... Iată toma în" caro se 

rezuniă această suferință suflotească, şi cum că ea e iden- 
tieă aproape cu teoriile faustiane, nu va tăgădui nimâne: 

Pentru a ajunge însă la asemenea concluzii, pentru a su- 
porta chinurile unor ast-fel de convingeri și a deveni vic- 
tima nnoi dezamăgiri atit de teribile, — evident că cineva 

trebuia se fi fost mal întăi fermăcat cu totul de părţile 
dulei alo vicţei, să fi considerat ca nosfirşită puterea cu- 

gotăroi şi simţirei omeneşti, trebuia să fi crezut în posi- 
bilitatea unel realizări absolute a chestiilor elementare re- 

feritoare la esenta existenţei noastre în această lume! Viaţa 

i se înfăţişează ']ai Werther ca netrebnică, ca o glumă 

insipidă; toată activitatea noastră omenească pare după 

părerea lui de'loe scopuri reale, prin faptul că. dinsul 

aștopta mai înainte do la ca cu totul alt-eova, conta în 

oare-eari condiţii 'extra-ordinare, rivnea la o activitatea 

oare-care nemărginită şi sa vizut apoi înșălat în toate 

așteptările sale. In' consecință el nu se poate împăca cu 

neputinţu omenească și formau mărginită, în care îi pare 

a fi încătușată activitatea, omului în lume, fiind-că el a-erezut 

nultă vreme (ba crede chiar şi acuma : încă) în indepen- 

denţa, eficacitatea și absoluta libertate a forţelor spiritului 

omenesc. i | 
Ori-cum ar privi omul viaţa, dacă mintea sa e slobodă 

de prejudiţii bolnăvicioase, ea nu va ajunge nici-odată, la 

asemenea, concluzii, la un ast-fel de pesimizm. Căci este 
cert că, înainte de a condamna în ast-fel de mod fanatic 

şi necondiţionat toată existenţa, a declara ca netrobnică, 

întreagă această: lume și viața dintrinsa, trebuo să aibă 

cine-va o idee formulată do cefa-ce ar fi mai bun, saii să 

admită col puţin ceva mai superior, mai perfect. Și din 

conflictul comparativ intre idealurile ce se admit și actua- 

litatea cure pare a merita condamnarea, sar putea purcede 

dacă nu chiar la o'abnegare directă, dar de sigur la o 

critică justă a faptului. Dar şi atunci ar trebui dcapărat 

să ţinem cont de următoarele. puncte:



14! 

1) sati vederile idealiste sunt atit do putornice, în cit 

suprimă, orce raport critice faţă do realitate, făcindu'l pe 

om să privească această lumo printr”o prizmă, cum am 

zicd, trandafirie,—și atunci acel om se găsește în perfectă 

armonie cu sine-însuşi, lumea i so prezintă ea o plăzmuire 

de idealuri şi ficțiuni veselo și acest raport fericit faţă de 
viaţă Xa numele de optimizm general; 

2) saii critica vioței lumesti la om a ajuns atit do 
intenzivă și asiduă, în cit dinu desfido cu desiivirșiro 
concepţia ek idealistă şi, dosfiieindu-so de ori-ce iluzie, 
privește viaţa cu sufletul calm și trezvia roalistului rece, 
omiţiud a mai solicita de la ca ccia- co dinsa nu o în siaro 

sii ne dea; 

3) saii idealurile, precum şi criticizmul își ţin cum- 
păna, luptindu-se cu factori do argumentaţie de-o potrivi 

de convingitori, şi atunci vedem înaintea noastră starea, 

sufletească a unui om cum 0 Werther, vedem pe pe- 

simistul adevărat. EL nu ce, ce i drept, încă dostul de 
tare, în cit să se poată desface cu totul de idealurile sale 

falşe și convingerile minciunoase, în a căror mreajă sa în- 
cureat înt”o vreme, dar nici nu este utit do copil, în cit 
să'și închidă ochii dinaintea realităţi şi să nu Dbuvo do 
seamă, cit de pujin se potrivește această realitate cu idea- 

lurile puse pină- la un grad la îndoiulăi. De aci purecd ne- 

greşit primele: manifestații de stare nesuforită în toate ra- 

porturile cu viaţa, de aci amărielunea perpetuă, de aci rie- 
mulţumirea cu. sine-insuși, chinurile nceurmate suiletești, 
neastimpărul și nchotărirea inelinaţiilor co so perindează 
zilnie, gravitind cind înta”o parte, cind în alta, — do uci 
în fine prostraţia totală a spiritului torturat ce nwși mai 
găsește nici loc, nică mijloe de odihnă. 

Săi no intoarcem însă la Werther însuși. Acum, după 
ce știm cam ce înţeles special are durerea aceasta lumească 

a să, să ne oprim puţin și asupra dotaliilor concepţiei 
acestei curioase lumești, produse prin distrugerea unci 
sume de idealuri de către realitatea goală a vieţoi omenești. 
După noţiunile religioase ce lo ure Werther, el este de-
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parte de ori-ce dogmatizm. Din primele sale serisori emană 
un sentiment religios ardont, dar nedesluşit, cam cum era 
acel propovăduit do Roussoau. Acest sentiment, saii mai 
bine zis, acest afeet religios, era îndreptat la el către na- 
tură în toată întregimea ei şi se contopeşte cu tendinţele 
panteiste, pe cari le împărtășea însuși Goethe. De cit, 
pantoizmul lui Werthor își are istoricul şi putem urmări 
dezvoltarea, sa cam prin toate celelalte romanuri scrise de 
Goethe. Panteizmul, — această roligio a poeţilor, — îl sa- 
tisface la început po Werther, fiindcă corespunde dispoziţiei 
sufletești do artist. Căci el, ne spune întrun loc: 

„Cind văd drăgălaşa valo aburind în jurul mei și soa- 

velo plancază colo sus de-asupra desișului nestrăbătut al pă- 

durei mele, în cit numai cu anovoe se mai furișcază cite- 

va raze în lăuntrul sfinţeniei plină de umbră, iar eii zac 
colo in iarba cea înaltă lingă pîriul șopotitor şi — cînd 

trag așa cu urechea la mişulala micei lumi imprejurul meii, 

simt pare că micile și ncinţelesele chipuri ale vermușorilor 
şi țînţarilor din iarbă mai apropiate de inima mea și simt 

in același timp prezenţa 'a tot puternicului, ce: ne-a creat 
pe toţi după chipul săii;—simt, nu ştiii cum, ca o adiere a 

dragostei sale pentru toate făpturile pămîntului, o vibra- 
ție din acel izvor etern de iubire ce ne susţine și poartă 
pururea... Și atunci, amice, văd în jurul meii lumina plă- 
pindă și lumea întreagă şi cerul se coboară oare cum spre 
sulletul meii, întoemai ca chipul cel dulce al iubitei, cău- 
tind liniște în braţele mele; mă cuprinde un dor, un dor 
nospus, și gindese: O, dacă ai putea tu să lo spui aceste 
toate! O, dac ai fi in stare să le inspirl acestei hirtii, să 

le serii aceste toate, cite zvienese eu atita putere în lă- 
untrul tăii, pentru ca să se prefacă această hirtie albă 
în oglindă, oglinda sufletului tăii-însuși, care nu este alta 
de cit oglinda zeităţei nosfirșite ....* 

Nu mai departe insă do cit la 18 August găsim din 
cuprinsul altei epistole, că raporturile lui Werther faţă de 

“această natură atit de deificată sai schimbat în contrar. 

Concepţia poetică pantoistă l-a adus treptat ln cunoaşterea
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nealterabilităţei, perpetuitiiţei și uniformitiiţei legilor gene- 
rale lumoștă și în același timp l-a adus şi la convingerea 
despre variaţia nestrămutată a formelor existenţei. Acost 

miraj do forme şi de antropomorfizm, la care cra chemat 

să asiste sărmanul' Werther, cum am zice, prin vi- 
trina sa sufletească, l-a zguduit în convingerile sale vechi 
și, părăsind subit idealurile do odinioară, iatii co serie 

sub impresia acestei doșteptăni stranii: „Mi se pare că 

văd inaintea ochilor mei o cortină eare cade, ariătindu-mi 

că tabloul vieţel nesfirșito cel zărisom înainte, s'a pre- 
făcut de-odată întrun abis, unde nu o deo cit moarto fio- 

roasă.. Poţi tu siPmi mai vil şi simi spui'că totul vio- 
țuește, cind: cii văd: bino că ioate sunt utit de trecătoare, 

cînd toate zbor incolo cu iuțoala unci furtuni și abla 
so mai poato băga de seamă, dacă un cc însufleţit a şi 
avut vreme indestulă ca s'și arate pe deplin puterea c- 

xistenţei salo inainte de a se stingo şi pierde în acel 
groaznice curent, ale cărui valuri înghit și zărobese tot, 

tot! Nu trece o elipeală, în care să nu ţi se in cova din 
tine saii să nu se zmulgă ceva din jurul tiiii şi nu îrece 
nică un moment, în care tu-insuși: să nu fii silit a distruge 
pe alţii. Faci o primblare nevinovată, și po ciţi bicţi ver- 
mușori nw'i costă acest lucru viața; cu piciorul tăii incon- 
știent sfărimi munci fără scamăn, distrugi edificiul com- 
plieat al unor. sărmane furnici şi prefaci mii de existenţe 
in praf şi mormint. Vai, nu dezastrele cole mari ale lumei, 
cu inundări teribile și cutremure de pămint ucigaşo ce în- 
shit orașe și sato, mă impresionează atit de mult, dar mă 
niristează, că trebue să .privese această forță destruetivii 
ce se ivește din fie-care unghii al naturoi şi care ma creat, 
Ja drept vorbind, nimic în lumea asta, ec mar fi necesitat 

„nimicirea unui alt. lueru, ba chiar anihilarea proprie. Și 
ast-fol mi izbesc do. toato aceste, privose cu spaimă acrul 
şi pămintul și forțele multiple co se porindează în această 
lume și: mi se pare că văd inaintea mea numui cit un 
monstru fioros ce tot ucide, înghite şi rumegă, fiiră înce- 
tare și-va continua a face tot așa în veoiă,
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Inţeloge lesne ori-cine că în această stare de cugetare 

nici vorbi nu putou să fic în sufletul lui vorther:de o 
concepţie liniştită faţă cu logilo fireşti şi cursul lor inovi- 

tabil de dezvoltare. Şi po măsură ce so simţea în impo- 

sibilitato do a părăsi vechile idealuri şi credințele sale 

tolcologiee, cra totuși pus în necesitatea amarii de a vedea 

în fine și a înţelege şubrezenia acelor idealuri alo sale. 

Cu cit înaintează dar romanul, cu atit mai mult se și ob- 

servă la Werther halul do nedumeriri, în eare îl aduc, 

vrind-novrind, toate aceste constatări, ast-fel în cit puţin 

timp înainte de a se sinucide serie lui Wilhelm urmă- 

torul lucru: „Ei respeetez religia,—tu o ştii asta bine— 

şi simt în acost moment, ca nici-odatii,: că dinsa este un 

adevărat razăm şi adapost pentru cci slabi cu duhul și: 

coi ce nu găsese altă scăpare: De cit te întreb, poate re- 

ligia, sai trebue ca, să ofere acest lucru ori-cui?* Şi: a- 

poi mai adăogit el tot in acea epistolă, ca un: strigăt sti- 

şietor de desperare: „Doamne, doamne, pentru co mai pă- 

răsit?“ Tar în ajunul nefericitei hotăriră de aşi curma zi- 

lele. (6 Decembre),. Werther aruncă: pe hirtie un ultim 

adio, destinat pentru eci din casă, care cuprinde numai: 

cuvintelo: „Rimineţi cu: bine, no vom vedea iarăși și: 

eu bucurie! - a i 

Indoelile religioase, pe eiui le-am constatat la YWorther - 

sunt dar şi ele una; din cauzele principale alo stărei salo 

sufleteşti indurerato, a acolei stări psihico generale, în care 

se giisea tineretul de pe vremea su.. Această stare însă se 

explică numai prin lipsa ovidentă de erodință şi insufi- 

cienţa, sai mai bine, mistifieurea instrueţică și educaţiei de 

pe atunci. Dacă Worther n'ar fi de cît -un burghez -din 

cei liniștiți și cu sufletul prozaie și mar avea în sine să- 

dit doja germenul neastimpărului, pornit dintro sumă de 

idei bigate așa la intimplare în capul săii: extrem de re- 

ceptiv, atunci poate oa sur fi împăcat în cugetul -săii cu 

imprejurimea aţiţătoare a veacului și din compromisul in- 

voluzitar ce sar fi produs între spiritul siiii domol și nă- 

vala ideilor impetuoase ale veacului, ar fi rezultat o indi- 
9



18 

" vidualitate relativ noatinsă de acele furtuni, ascunsi între 
miile de individualităţi cu concepţie lumeasei mui mult 
saii mai puţin pasivă și indiferentă. Werther a căzut insă 

victimă îndoelilor și nedumeririlor, cari pontru un spirit 
ca al săii aii trebuit să devină fatale. 

Si ne întoarcem acum la o epistolă a sa din 12 Aii- 
gust, care prezintă mare interes pentru lămurirea şi mal 

bună a caracterului lui Werthor, din punctul do vedero al 
contemplărei sale lumești. In acoastă scrisoare giisiin po 
lingă opoziţia care i-o faco Albert. Acest Albert o un tip do 

burghez dotat cu o natură şi dispoziţie stinătoasă, inaceo- 
sibilă însă pentru idei mai vagi și nici prea capabil a so 

manifesta sufletește în vrun mod mai original cumva. În- 
tre ei se încingo o discuţie asupra sinucidere şi Albert îi 
zice lui Wertor intro altele: „Nu pricep, cum poate un 
om să fie atit de nesocotit în mintea sa, în cit si a- 

jungă să se împuște. Mie deja gindul acesta singur 

mi-ar face sili“. Ş apoi adaogă cel la alt loe. Nu o acest 
lucru oare o lașitate, cind știut osto, ei mai uşor îl vine 

cuiva să moară, de cit să suporto bărbătește uecastă viață 

plină de amăriciuni 2* 

„La aceasta Werther îi răspundo: „Firea omenească işi 
are rosturile salo. Ea poate în adovăr suporta bucuria cca 
mai vie, ca şi întristarea și chinul cel mal amar, însă nu- 
mai pină la o' limită bine fixată în sufletul fio-căruia, în 
cit îndată co acca limită a fost întrecută, trebuo să su- 
combe, să piară. De acela, nici nu poate si fio vorba aci 
dacă cinova e taro saii slab, ei se naşte din contra între- 

barea, dacă este el în stare saii nu este să suporte dosti- 
nul și nevoile sufloteşti saii fizice ce lo rovarsiăi acosta u- 
supra lui. Mă uimește mult dar, că Li se atribue celor ho- 
tăriţi la sinucidere, lipsa de curagiu și biirbiiţie, intoemai cum 
mar ulmi, cind ași auzi că un bolnav, pe care îl sting de 
pe pămint niște friguri mortale, e acuzat de lașitatei. 

„Amico!“ exelamă Werher iarăși la alt loc. „Omul pu- 
rurea va răminea numai cît om și nimie alt-eova. Căci în 
definitiv, nici pe el nw'l prea poate mult ajuta picătura
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de rațiune cc i-a dat natura faţă de celelalte fiinţe, cind 

niiviiloseg peste dinsul dosperarea şi patima; și sc vede scos 

din limitele firci omenești“. 

Ori-cit de mult no-am da în partea raţionamentului 

Jur Albert, vederile lui Worther se prezintă totuși intero- 

santo pentru noi şi anume din altă privință. El considora 

fic-eare pas pe carol face omul, ca un rezultat al multi- 

tudinci de înriuriri factice, și tot co emană din acţiunile 

unui om, este, după părorea sa, dictat iarăși numai de 

motive pureese sub raportul superioritățţei asupra altora. 

Pentru el nu existi propriii zis idea de crimă saii delict, 

acţiunile, ce le-ar comite omul sub acest, titlu, fiind dictate 

numai do ciitro asemenea motive. Prin această condiţie spe- 

cialăi ori-co răti îi apare oare-cum legitim şi deosebirea între 

bine şi răii îi rămine un cc nolăimu it. Cu alte cuvinte, 

ori-ce faptă consideratii de codieele legei ca rea, este 

pentru Worther cel mult manifestarea unei faze de su- 

ferinţă, pe care lumeu ar fi datoare a o căuta şi 20 alina, 

saii dacă vrem, a o înlătura, — însă nimie mai mult! Con- 

damuarea necondiționată a criminalului îi pare dar nu 

numai contra ori-cărel logiei, dar şi contra umanităţei în 

genere. Şi iată căi aci zărim în adevăr intreaga direcţie, 

umanistă a secolului XVIII. Căci aceste tendinţe filozo- 

fice şi etice din opistola lui Werther, £o sunt ele oare alta, 

de cit liniamento din teoriile propărgduite şi astăzi încă! 

Este numai ci lui Werther nwi ajunge energia şi întregul 

chip ni so prezintă fatalmonte ca prea norvos şi bolnav, 

în cit să se poatii menţine în direcţia striet reală spre 

care l-a pornit soarta sa. Ia 

Celia co mai trebue apoi de remareat in epistolele lui 

Werther, sunt pauzele de repaos sulletesc, în eari intrea- 

ga sa răzvrătire interioară își di, cum am zice, cite un 

răgaz bine meritat. Pentru noi, cititorii insă, acoste mo- 

mente de linişte eontomplativă dovin totuşi interesante, 

prin faptul că ne permit a ne “voculege noi-inșine în a 

preciarea cminamenio dificilă și delicată a acestei firi 

extraordinare, a acestui tip omenesc al veacului: săii, pre-
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cum numai Goetho a știut să ni-l creeze. Unde își gă- 

sește oaro Werther mingierou în asemenea oare de poto- 

lire, sati să zicem nui bine, de prostraţie sufletească ? In 
Homer ! Iată un cintoe do leagiin curios, po caro şi'] alege 
dosperatul Werther. El nu so separă de Homer în toată 
partea întâia a romanului, precum nu so poate despărţi la 
partea a doua de Ossian. Cu acești doi autori în mini so 
retrage nu odată, după lungile sale primblări, în unghiu- 
rilo cele mai ascunse ale pitoreseului orășel şi'şi delce- 
tează sufletul siii obicinuit cu acoste izvoaro, rociștigii 
pentru moment liniștea dorită și profită apoi de nepăsa- 
rea prețioasă, dindu-se în vorbi: cu copiil și lucrătorii naivi 

de la ţară, ce par a resuscita chipurile noprihănite întil- 
nite în cărţile ce le poartă la subsioară.. o 

De cit in timpul din urmă nici aceste momente do 

recreațio. sufloteaseă nw'i le mai acordă starea nefericită 

lui Werther, dispoziţia spiritului săi intrind întrun stagiii 
peste măsuri de eritie. Nimie nwi mai poate face pliicoro; 
incepe din contra sil agasezo ori-ce lucru. Intilnind în- 
to zi pe-un smintit, cade pe ginduri. și în sufletul  săii 
se dezlănţueşte o deznădăjduire fără margini. EL serio: 
„Dumnezeule al dreptăţei, nu cum-va ui vroit tu ca fe- 
ricirea, omului să înceteze, cînd vino la. minto şi să ro- 
înceapă abia, cind nu mai oste stăpin po cul“ In aceste 
cuvinte vedem indicat destul de deslușit izvorul ulterior 
al tuturor suferințelor lui Worther. Revolta cugetărilor lui 
a adus la prăbuşire năprasnică întreaga armonie a con- 
cepţiilor sale lumești și el începe acum sii invidioze copiii 
Şi ieșiţii din minte pentru nevinovăția duhului lor liniștit, 
înţelegind însfirşit ee a perdut. 

| „Dar se naște acum o întrebare de natură absolut prac- 
tică. Nu oxistă oare mijloace pentru paraliz 
apenea explozii e A cea produsă în capul lui Wer- - 

: ar a al 0 teorie de salvare pentru. a- 
somenea spirite, la cari din nefericire și predispoziția își 
are rolul săii fatal ? Răspundem că, da şi nu e niei măcar 
nevoe a plăzmui pentru asta teorii complicate, căci există 

area unei ase-
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două mijloace de salvare şi încă foarte eficace: Primul ar 

fi o activitate oare-eare practică, sait să zicom mal bine, 

o muncă statornică şi insistentă de natură mai mult fizică, 

care si absoarbă şi în același timp să înăbușe preocupa- 

ţiile psihice alo individului. Al doilea, din contra, ar fi 

de căutat întPun ataşament puternice -cătro-o persoană 

anume, de pildă în amor. Vom căuta să studiăm pe Wer- 

ther şi din punctul do vedero al acestei ' probleme. psi- 

hico, examinind raporturile sale faţă de activitatea pu- 

blieă, care era menită sil salveze, precum şi fazele iubirei 

„ee o avea pentru Charlotte. Ne vom convinge însă, — 0 

spun de inainte, — că toemai aceste două mijloace, ce 

ar fi adus alte fiinţi la separe, aii produs sub -conâiţiile 

dute în romanul .lui Goethe, contrariul, determinând peirea 

lui Werther. „ A 

“La partea u doua a romanului lui . Goethe găsim ac- 

tivitatea practieă a lui Werther. : Autorul ni] prezintă ea 

funeţionar la o legaţiune şi caută să plaseze în cadrul 

slujbei ce o face eroul romanului în zisa calitate, tot 

felul de reflexuri izvorite din starea ca sufletească sehi- 

țată mai inainte.. La început sc pare că numeroasele a: 

tribuţiuni de funcţionar il distrează pe Werther. După 

citeva stiptămini doja însă i sc ureşto lucrul. Trimisul extra- 

ordinar, ciiruta îi esto. Werther atașat în calitate de secre- 

tar, pare ai face zile de tot grele cu formalizmul birocratie 

şi Werther sufere mult de priveliștea slugărniciei oficiale, 

la care oste condamnată întreaga sa muncă intelectuală 

şi fic-co manifestare a.voinței sale.: Ca om crescut în prin- 

cipiile epocci pline de năzuinţi impetuoase, îi vine impo- 

sibil să so familiarizeze cu sfera co domnea în administra- 

ţiunilo Germaniei do pe atunci. Stagnarea morbidă a omului 

co stă tăcut pe locul stii şi așteaptă cu smerenie să fie 

înhamat lao nouăispravă de cancelarie, insipidă atît prin 

'oscnţa că, cit şi prin felul executării, devenea pentru Wer- 

thor .din ce în ce mai insuportabilă și întreg acest, me- 

canizm de gindire șablonată îi părea un ce tot mai odios. 

a.
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Aversiunea sa contra acestei cancelarii iiranice ercește 
deci pe fie-care zi și în Jăuntrul siăii clocoteşto o ură în- 
nădușită faţă de tot numal co îi amintește despre acest 

serviciii nesuferit. EI și profită do prima oeazio, în care 
se vede atins prin spiritul jienitor de castă biroeratică şi, 
pretextind ci se simte blesat do prejudiciile de rang co?i 

se aduce mereii, demisionează din funeţiunca sa. Slobod 
în fine, se gindește mult, cum.ar putea siPşi aranjeze mai 
bine existența, începe un moment să chibzuiaseă dacă 
nu ar fi bino să se angajeze în vro expediţie războinică 
Și... se intoarce în Wetzlar, la Lotte. 

Să ne luim puţin pe urma istorici relaţiunilor lui Wer- 
ther eu Charlotte Buff, sati mai bine zis eu M-me Kestner. 
Iată cum o schiţează înamoratul tînăr înti?o epistolă a sa 
pe această femoio: „Pe cit de simplă, po atita ea bună 
și tare în caracterul săii neinfluonțat. Şi totuşi, cită liniște 
sullotească o impreunată, la accastă femoio, de altminterlea 
așa de vie și harnici“ Vedom îndată că ccea-ce ?l impre- 
sionează mai mult pe Werther, este, că găseşte în Lotto 
toemai ce'i lipsește lui insuși,— liniştea sufletului. Viaţa la 
Lotte, îi pare un adevărat izvor de bunuri nespuse. Ocupa- 
țiunile ci eu trebile gospodărioi, de o potrivă cu conversa- 
țiunile zilnice ce le are în cercul cunoscuţilor do casti, cad 
in aeceași categorie de distracţiuni naive, ea şi citirea din 
cind în cind a unui roman englez, saii părerile cele schimbă 
dinsa cu prictinii asupra scrierilor religioase ale lui IKlop- 
stock. Iată o viaţă de casă, naturală, neprefăcută, iată tipul 
adevăratei gospodine ideale germane, un model al vostitei 
7 iichtige Hausfrau. Imaginea Lottoi cu firea ci sentimen- 
tală, simplicitatea idilică și lipsită do orl-ece pornire critică, 
reprezintă toate trăsăturile acostul tip atît do distinet do 
femeie și mami, în ccl mai curaţ înţeles al cuvîntului, Cind 
o vede Werther pentru întăia oară, Charlotte e înconjurată 
do o ceată de copii. El rimîno fascinat de înfățișarea impu- 
niătoare şi în același timp duioasă ce o aro această grupă 

ideală pentru dinsul. Căci iarăși e “i 4 aparenţa naivă, lipsa 
totală de aranjare premeditată, . farmecul aspectului a-
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dovărat şi nevinovat, caro ”] seduce, întoemai cum il ten- 
taii aceste lucruri pe un Rousseau și 7] făceaii să le caute 
pretutindenea, in viaţă, ea şi în literatură. Nici o mirare, 

că duhul imens do impresionabilal bietului Werther zboară 
involuntar spro ivirea luminoasă zărită în niște moiiente, 

cînd lumou asta nwi mai oferea nimic. Insă Lotte aparţine 
vu Wăhelu, care ni se prozintă în partea întăia a roma- 

nului ea logodnicul ei și acum îl găsini că îi e chiar soţ. 

Werther face la inceput tot posibilul să inăbuşe în sine 
acest nefericit amor şi reușește pină la un grad oare-care 

a paraliza inclinaţiunea sa, părăsind localitatea și intrind 

în funcţiune. La rovonirea în Wotzlar, pasiunea sa îa însii 

niște forme eo ies cu desăvirşire din limitele lucrurilor 
supuse voinţei omeneşti şi el devine prada celor mai straş- 

nice chinuri. : : 

„Poate nemulţumirile suterite de Werther în activita- 

tea sa ca slujbaș“, serie -autorul, „neplăcerile sale eu șeful 
legaţiunei și tot co nui izbutea și il amărea, toate aceste 

l-aii minat adine po nefericitul tinăr. EL s'a văzut la un 
moment dat oare cum părăsit de intreaga lume, urgieit, de 

toţi, condamnat la suplieiul 'cel: mai straşnie, la neactivi- 
tate complectii, dus la ultima desperare și incapabil a 
se apuca de ceva, în cit so vedea în cele din urmă impins 

fără voia sa tot mui năprasnie spre peiro. Ast-fel do la 
un timp încolo nici nu so mai opunea destinului săii, ci 

se zbiitea numai tiicut și ameţit de deznădăjduirea sa fără 
margini, in cugetări tăcute, intre cari unica și cca mai 
luminoasă îi era: gindul la adorata fiinţă, ec'i răpea odihna 
și 71 sleia puterea do a face cova. Tristul sfirșit,coa urm mat 

apoi, a venit asupra lui: Werther după o sară fantastică. 
şi în același timp lugubră, prtrecută în sociotatea Lottei 
eu citirea lui Ossian. Impetuoasele și piătimaşele vorsuri 
ale lui Makferson 1) aii adus starea de patimi a inimei 

1. So ştio că aceste pretinso opere alo lui Ossian nu erait de cit, 
falşificări fabricate do zisul Makferson cu un talent, care merita în 

adevăr o altă soartă inal bună. -
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lui Werther la erupţiuno, cică a doua. zi noaptea s'a şi îm- 
puşcat. — „EI a fost înmormintat la marginea cimitirului, 
departe de locurile de odihnă ale creștinilor buni şi cinstiţi. 
Trupul săii a fost dus la groapă do meseriaşi şi nu era 
de faţă nici un preot (Zandweţker trugen îl. Kein Geistli- 
cher hat ihn begleitet)*. Cu aceste cuvinte semnificative, luato 
din opistola lui IKestnor (relativă la sinuciderea lui Ieru- 
salem) încheie Goethe romanul săi. 

In ziua de 2 Octombre consilierul intim, von Goethe, 

a avut onoareu de a fi chemat la Erfurt de către Napo- 

leon Bonaparte, ce so găsea pe atunci în slava sa supremi 

do împărat și era curios. siicunoască po marele. poet al Ger- 

manilor. A venit vorba și despro Werther, pe care Bona- 
parto îl citise,—după cum a'mărturisit-o în urmă,—de mai 
multo oră în traducere franceză, lectură cc o avea cu sino 

chiar în expediţia egipteană. Napoleon i-a observat lui 

Goethe, că nu vede în romanul lui Werthor zeitatea mo- 
tivului de fond și găsește nepotrivit, eum eă suferinţele c- 

roului să nu fi pornit numai eit din iubirea sa nefericiti, 

dar și din ambiţie, din' nemulţumirile ce'i le pricinuiso 
voxaţiunile suferite în funeţiunea sa, ete. „Nu văd lueru fi- 
rese,“ zicea Napoleon, „și înainte de toate o asemenea con: 
cepţie este fiieută chiar oare cum să slăbească idoia în pri- 
vinţa imensei Înriuriri a amorului asupra lui Worther. Cum 
de nute-al gindit D-ta la usta? Genialul Goothe, cu spiritul 
săii extraordinar de fin, a admis cu zimbet raţionamentul 
împăratului, observînd insă, că poetului îi este ertat uno 
ori, mai ales cînd urmărește anume scopuri artistice, să treacă 
şi peste cadrul raționamentului de toate zilele şi să se f6l0- 
„sească, de trucuri şi fineţe, pe cari nu le bagă do seamă 
alt muritor. E sigur însă că daci s'a și mulțiămit  mi- 
nistrul weimarian, von Gocthe, să împaco pe un Bonaparte 
cu acest răspuns coneiliant, tinărul poet Wolfgang Goethe 
i-ar fi spus cu totul alt-ecva. Impiăratul luase lucrul din 
punct de vedere pur francez și judecind romanul lui 
Goethe prin prizma pseudoelasiei, considera. drept defect 
literar. lipsa sistemului - quasi oficial. Astfel intervertind
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retorica, ce şi-o permitea Goethe cu noua sa direcţie pe 

terenul romanului, — direcţie care în istoria literaturei 
germane o atit de caractoristieii, — Napoleon se făcea că 
nu pricepe tendinţele revoluţionare exprimate în Wer- 
ther. Mai uita, saii poate se făcea că uită și asta, că 

tocmai în aceste -inovaţiuni simptomatice ale romanului 
lansat de 'tinirul Goethe și opoziţia acestei mici opere 
faţă de calapodul vechiii al 'publicaţiunilor similare, ză- 
cea secretul senzaţiunei ce aii produs-o „Suferințele tină- 
rului Werther“ in lurmca întreagă chiar din momentul a- 
pariţiei cărții. 

Din analiza, căreia am supus această scriere .epocală, 
vedem în adevăr, că pasiunea nefericită a lui Werther 
pentru femela altuia nu prezintă pentru noi de cit un ce de 

ordine secundară. Vedem o circumstanţă, care bifureă numai 

întru citva starea interioară a eroului și pornirile sale ex- 
centrice, însă nul determină întru nimic. Destrăbălarea, su- 

flatească a lui Werther își are cauzele sale mult ma! adinci, 
căci ele se ascund de fapt în temeliile concepţiei sale lu- 
meștă și chiar în firea sa întreagă. Şi toemai această con- 

cepțio lumească e, care interesează pe istorieul. literar 
de aproape. Studiind pe Werther, noi începem a cunoaște 
şi pricepe convingerilo sale filozofice, religioase și morale, 
precum și raporturile sale cu obștia lumească și activi- 
tatea publică. Şi iată că vedem răsărind în faţa noastră un 
Sliirmer şi Drânger în toată puterea cuvintului,. un ade- 

vărat reprezentant al acelei mișcări semnificative şi extrem 
de specifice, pe care însuşi Napoleon a întrezărit'o pe sub 
garnitura, de nuanţe mai mult de cit nevinovate ale serierii 
senzaţionale scoase de Goothe. Căci aste eraii acele ac- 
cesorii deosebite în motivarea romanului lui Werther, cari 
îi păreaii corsicanului observator cam ieșite din cadrul nor- 

mal și de cari zicea el către autor, că paralizează numai 
cît armonia dedueţiunilor ce și le face cititorul în pri- 
vinţa puterei amorului. Pentru noi însă iesă de aci în re- - 
lief grandioasa unitate a, caracterului, pe care a voit să
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nl dea Goethe în figura maiestră a adine cugotatului 

săii Werther. 

Fiind-că am pomenit de acest prea interesant gui-pro- 

guo, pe care a încereat săl însceneze Bonaparte pe soco- 

teala romanului lui Goethe, să mi fio permis a mă opri 

puţin şi asupra unei faze de apreciaro cu totul diferite, în 

care a fost tras Werther, și,—cc"i mai remareabil—tot din 

parte franceză. Cunoscuta, și spirituala, seriitoare, doamna 

Stael, publicind cartea sa «De PAllemagne“, vorbește şi 

despre romanul lui Goethe și zice: „Poetul Goetho a voit 

să ne dea în această carte nu numai cite o imagine ar- 

tistică a, suferințelor Iubirei, dar tot-odată și un tabloi în- 

treg al expresiei bolnăvicioase a secolului nostru (les ma- - 

ladies de limagination de notre si&cle). Această lumo de 

idei, inacomodabilă cu actele voinței omenești, îți produce 

o adevărată ameţeală, în cit îţi pare cii te găsești la mar- 

ginea unei prăpăstii, în care trebue să dispari fără doar 

şi poate“. Oare nu a prins M-me Stacl cu aceste pu- 

ține cuvinte, — cam înflorite, nu'i vorbă, — întreaga ches- 

tie istorică a valorii romanului lui Gostho și a preci- 
zat dintrodată esența poetică a personalităţei lui Wer- 

ther ?-In a doua ei carte „De Ja Litterature“ aceiași „M-me 
„Stael ne spune şi mai mult, căci indicind amestecul de pe- 
simizm şi reflexiuni senine, de cugetare trează şi explozi- 

uni pătimaşe, ca zice că aceste toate nu sunt în fond alt- 

ceva de cit niște trăsături caracteristice, co corespund exact 
caracterului german naţional. Excelenta seriitoare pronunţă 

cu asta o sentinţă interesantă şi un adevăr mare. 

„Suferințele tînărului Werther“ ati provocat o “ litora- 
tură întreagă de recenziuni, comentarii, imitaţiuni şi tra- 
duceri. O lume imensă u apucat să se intereseze pe urma 
acestui roman de cele mai mici amănunte psihice și anali- 

tice ce eraii şi păreaii posibil de dedus și cîștigat cumva 
"din substratul serierei lui Goethe. Şi era, şi de unde să iasă 

atita sumedenie de fabricate pseudoliterar;, cînd ne gindim 

la mulţimea de subiecte apropiate prin afinitatea, de imagi- 

nare ce se extrăgeaii din raporturile efective, cari existat în-
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“tre personalităţile adevărate şi închipuite: Lotte-Charlotte 

Kestner, Verther-Ierusalem-Goethe, ete. Pină în anii şase- 

zeci şi: încoace so făceaii încă pelerinagii sentimentale la 

mormîntul lu Ierusalem în Wetzlar și fracul vinăt ă la 

Werther ora.chiar nu de mult încă o relicvie, pe care nu se je- 

naii a o păstra la garderoaba, lor mulţi din scriitorii germani 

aflătoriă încă în viaţii. Cit despre efectele directe, ca produs fi- 

rese asupra unor spirite slabe saii predispuse mai de?nainte 

la, intenţiuni sinistre, s'a găsit nu odată în buzunarul sinu- 

- cişilor între altele şi romanul lui Werther. Asta însă nu 

ne decide a lua în serios o observaţie, făcută tot de d-na, 

Stael, că Werther al lui Goethe ar fi pricinuit mai multe 

„sinucideri de cit femeia cea mal frumoasă de pe lume. Cei 

drept cu toate aceste, este, că, acest roman senzaţional a 

mişcat ca şi ori-ce lucru mai de importanţă o sumă, și încă 

foarte considerabilă, de spirite agitate pe aceiași temă, saiă 

poate pe oare-cari mici variante. pp | | 

Inainte de toate este un lueru esericial, ce trebue con- 

statat : și anume, că sentimentalizmul, care nu s'a pronunţat 

în clasele de rind germane decit sub niște forme puţin 

expresive, a găsit în romanul lui. Goethe o . alimentare și 

propagare peste măsură de -neașteptată. Era ca un fel de 

_comoţiune generală simțită în toate spiritele sensibile, care 

a pus la un moment dat în vibrațiune miriade . de senti- 

_mente ce nu avură ocazie să se manifeste și acum. respi- 

-rati ca după o furtună. dezlințuită în atmosfera: grea 

și insuportabilă. Intocmai ca și Noua Heloiză a lui Rous- 

seau, s'a întrecut şi romanul lui Werther cu efectele sale, 

sporind și răspindirea, unul sentimentalizm dus la extrem, 

şi asta a fost poate unicul motiv, care l-a, făcut pe Goethe 

une-ori să regrete din suflet că 'a scris “acest roman. De 

cit să mărţurisim pe de altă parte, că această consecinţă era 

una din formele inevitabile pe care trebue vrînd-nevrind să 

le ia orl-ce lucru noi, îndată ce se prezintă ea, idee cri- 

tică, menită a pătrunde în lumea mare. Această debordare 

de sentimentalizm era, cu atit mai inexorabilă, fiind-că răs- 

'pundea. la încătușarea sufletească și mai: enormă a trecutu-
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lui. Şi ast-fel şi această staro de amărăciune şi durere su- 

fletească epidemică, ca săi zicem așa, pe care ne-o arată 
sfirșitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX, nu 
este alt-ceva de cit o treaptă, peste care trobuia omenirea 

să calce negreșit, pentru ca să treacă înainte spre lumea 

ideilor nuoi și a epocei de renaștere şi dezvoltare spiri- 
tuală în stil mai mare. | 

„ Foarte mulţi critici, reprezentanţi al diferitelor direcţii 
mai mult saii mai puţin adoptate de publicul mare cult, 
aii judecat curios de tot opera lui Goethe. Unil aii luat-o 
drept apologie la tema sinuciderilor și, ce'i mai straniii, chiar 
presa protestantă a atacat cu înverşunare nespusă roma- 
nul lui Werther, declarindu'l că e o carte absolut imorală. 
Autorul acestei păreri crude era preotul protestant ham- 
burghez Gotze, care nu numai că condamnă scrierea din 
punctul săii de vedere personal ortodox-șovinist, dar in- 
voca in mod zgomotos intervenţia autorităţoi (die theuere 
Obrigkeil), ca, aceasta să suprime prin măsuri polițienești 
răspindirea unei ast-fel de monstruozităţi lecturale: Ideia, 
că Goethe a vroit în adevăr să patroneze prin Worther 
tendinţa spre sinucidere, a găsit de alt-fel, cu toată ab- 
surditatea ei, aderenţi pină şi în cercuri de oameni, cari nu aprobai toate cite le spunea, infuriatul păstor Gotze. 
Pe ei îi conducea mal mult compătimirea profundă cc o 
exprimase Goethe relativ la eroul romanului -săii însuși. 
Am auzit, deja în ce raport apropiat se găsea el de per: 
sonalitatea lui Werther și ştim că cea mare parte a sufe- 

" rinţelor lui Werther era de fapt o copie.a turmentelor ce ati zbuciumat inima poetului însuși. Motivele de sinucidere 
erai dar tot atit de adine săpate și în sufletul lui Goethe, nu- mal că nu ai ajuns a fi executate. Totul era, că el n'a făcut nici un secret din ele şi impresiunea, lor și-a făcut 
efectul şi în alte spirite, mai puţin rezistente. De cit de la “această solidaritate de sentimente produse la cititori cu expresia unei simple compiitimiri, și pînă la acuzarea că Goethe ar fi predicat prin acest roman 'teoria sinuciderel, 
e cam departe și a, trebuit să colaboreze mai mult de cit
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o opinie prejudicioasă, pentru ca să se ajungă la, formu- 

larea unci învinuiri atit de triviale şi răutăcioase.. 

Interesant este raportul lui Lessing faţă de romanul 

lui Goetho. Lessing era cunoscut de aproape cu acel Ie- 

rusalem, care a dat prin sinuciderea sa motivul principal 

la crearea lui Werther şi la 1776 a publicat scrierile ace- 

lui nefericit tinăr. E o colecţie de încercări filozofice, din 

carl una poartă titlul „Despre libertate“, iar celelalte tra- 

tează chestii de ordine secundară. Lessing era foarte 

nemulțumit de faptul că personalitatea acestui Terusalem 

a fost mistificată prin romanul iui Goethe în aşa mod, în 

ct î sa dat în cele din urmă de lumea întreagă o con- 

cepție cu desăvirşire mincinoasă. Se pare însă că pe lingă 

această nemulțămire întru cât-va, legitimă, s'a mai adiiogat 

apoi şi un alt incident de natură mai generală, căci aflăm 

întwo scrisoare ce o adresează Lessing amicului săi 

Eschenberg, următorul pasagiii: „Nu crezi d-ta că această 

scriere a lui Goethe este făcută să aducă mai mult răă de. 

cît bine? Nu era oare mai prudent ca romanul să se ter- 

mine în chip mal liniştit? Cine va crede că un tinăr Greece 

sait Roman ar fi fost în stare sWşi ia viaţa în asemenea 

condiţii? E lucru ca și exclus. Căci el știaii să se ferească . 

de ast-fel de stări pătimașe de dragoste şi pe vremea lui 

Socrate abia ar fi fost acuzată o fată pentru asemenea 

faptă, necum un june“. Aceste imputări destul de înţepă- 

toare denotă de alt-fel pină la evidenţă ce antipatice îl erai 

lui Lessing toate chestiile brodite pe acel sentimentalizm 

uneori exagerat, prin care excela mai ales deceniul al 

șeptelea din secolul XVIII. Ori-eum, părerea lui, de şi co-. 

virşitoare, găsea, oare-care îndreptăţire la public, ştiut fiind 

că venea de la un critic de talic. Majoritatea a rămas to- 

tuși de partea. admiratorilor, tineretul însuşi fiind mai ales. 

acela, căruia îi impunea sfirșitul tragie al romanului. Dacă. 

se lua Goethe după ideia, lui Lessing şi termina suferin- . 

ţele lui YVerther cu ridicularizarea sentimentelor. duse la 

extrem, era să producă de sigur impresia cinizmului celui 

i
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mai sfruntat faţă de o lume întreagă, inspirată de un cu- 
rent cu totul opus. 

-Și mai ostilă a fost atitudinea unui alt scriitor gorman 
contimporân faţă de romanul lui Goethe. Jurnalistul Nicolai, 
de care voiii să pomenesc, nu avea, ce'i drept, titlul de critic 
de talent şi autorizat ca, Lessing, dar era totuşi ascultat 
de o mulţime considerabilă din publicul de pe atunci, care 
îi aprecia foarte articolele sale de ocazie. Parodia co a lan-" 
sat-o dinsul în contul romanului lui Goethe sub numele 
de „Fericirile Tinărului Werther: a găsit destull cititori, 
de și în fond nu prezenta de cît o umplutură seacă de 
sentinţe burgheze, impestriţate cu explozii de morali, sear- 
bădă, la eare se potriveşte de minune tonul de propagandă 
dictat de un spirit pizmaș și gălăglos din fire. Ca să daii 
numai cît un exemplu, de ce calibru sunt sarcazmele aces- 
tei parodii, relevez pasagiul din broșură, unde Albert îi 
trimite lui YVorther o păreche de pistoale încăreate cu 
băşiei pline de singe de cocoș. Dacă spirit poate să fie - 
asta | Fruntaşii „Epocei Furtunoase“ în cap cu Leopold, 
Wagner, aii dat şi er revanșă, — şi nu toemal proastă, — 
hulitorilor lui YVerther, publicind nu mult timp după aceia. 
o'poemă glumeaţă sub titlul „Prometeii, Deucalion şi Re- 
cenzenţii“. Poema a avut enorm succes și a produs mult haz. 
Prometeii,' — adică Goethe, — trimite în lume pe fiul său 
Deucalion, —- adică pe. Werther, — iar pe scenă apar re- 
cenzenţii avind în mijlocul lor pe Nicolai, transformat în 
orang-utang.. .. Mi - 

“Veninos pină la exces a fost atacul unui oaro-eare Lentz, 
care, —.se zice, — sar fi simţit atins de romanul lui Goethe, pentru că avea, oaro-cari, asemiăniiri cu felul cum | se găsea descris Werther. Pe de 'altă parte interesantă la 
culme a fost recenzia lui Merk, adorator fervent al ficurel 
lui Mefistofeles. Ce este însă mai preţios în acest ciclu de publicaţii apărute pe urma sensaţiei. produse de roma- 
nul lui Goethe, e genul imitărilor ce sa manifestat 
aproape la moment în sînul celorlalte literaturi mai mari, 
“De şi scrierile similare resărite pe tema aceasta mal
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ales în Franţa, Anglia și Italia, nu prezintă nimic stătător 

de sine, ele probează totuși pină la evidenţă, că spiritul 

din „Suferințele tinărului Werther“ era in vremea aceia 

cam pretutindenea același și putea deci să cutrelere cine-va 

Europa întreagă pentru a constuta din noii şi iarăși, că 

ultimele decenii alo secolului XVIII şi primele din secolul: 

urmiitor vibraii do aceleași idei, pe cari le atinsese şi făcuse 

să răisune Goethe cu motivele sale werteriane. Una din: 

cele mai de seamă seriori de acest soiii este fără. îndoială 

romanul poetului italian Hugo Foscolo, apărut pe la, 1802 

sub numele ;Cele din urmă scrisori ale lui Giacoppo Ortis“. 

Autorul însuşi mărturiseşte că a fost influenţat de „Sufe- 

rinţele tinărului Werther“, căci eroul săii Ortis avind ori- 

pinalitatea sa proprie, a fost numai cit complectat prin 

caracteristica nouă ce i-aii dat?o trăsăturile împrumutate în 

urmă din personalitatea lui Werther. Izvorul iniţial al ro- 

manului însă e eu totul altul. Ortis e un tinăr Veneţian 

însufleţit de aspiraţiile patriotice republicane, ce apucaii 

să se simtă de la finea veacului XVIII spre primele de- 

conii ale veacului XIX şi în Italia, prevestind cam pe faţă 

renașterea naţională, care a şi avut loc curînd după aceia. 

Despotizmul napoleonie a contribuit, bine înţeles, la exci- 

tarea, acestor sentimente manifestate de Ortis ca tip al 

tineretului pornit pe această cale şi mai adăogindu-se şi un 

amor exaltat, eroul lui Foscolo ajunge la stadiul, unde 

detaliul sinuciderei luat din romanul lui Goethe, ii de- 

termină soarta tragică exact pe acelaşi ton final ca şi la 

Werther. Numai atit, că luptele Italiei contra poftelor cu- 

ceritoare ale Austriei găsese în acest roman 0are- cari lo- 

calizări interesante,. cari fac ca sfirșitul romanului să aibă 

şi un cașet patriotic special, ce nu'i şade răii de loc. 

Ast-fel teoriile werteriane apar aplicate întrun sens cu 

totul specific și asigură prin noua fază de sentimentalizm 

practic, oare cum vitalitatea acestui curent care, pornit pe 

tema, unor tendinţe curat temporare, alimentează acum nă- 

zuinţi naţionale. Şi aceste se răspindese, cum vedem pe un 0- 

rizont plin de viitor. Căci, privită mai de aproape, lupta
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între trecut şi între curentele timpurilor nuoi, pe caro 0 în-: 
trevedem în întreaga urzeală a romanului lui Goethe, nu 
are toemai multă izbindă în partea oi. Werther își perde, 
cum am observat, idealurile sale vechi în mod, putem zice, 
irevocabil și nu'i rămine nici măcar: o speranţii oare-eare 
de a se mai întoarce spre cele saii măcar a so linişti do 
turmentele suferite pe urma lor. Punctul săii de vedere 
se prezintă dar ca un ce norezolvit și, de și această lipsă 
de satisfacţie sufletească își găseşte deznodămintul prin 
actul de sinucidere comis de cătră, eroi, cititorul şi publicul 
trași. în această sferă do idei, trebuiaii să se aștepte din 
partea lui Goethe la o reluare a temei urmărite. Şi genialul 
poet ma rămas în adevăr datornie, ci a rezolvat chestia 
aceasta mare a filozofiei vieţel printro operă și mal gran- 
dioasă, ereînd după Werther pe nointrecutul săi Faust. 

 


