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Za 1905 - 1906. țineam. la. Facultatea” de.. 
'Zilere primele lecţiuni de literatură: francesă. 
„contemporană, ocupîndu-imă în special de poeți al. căror 'name su era de loc. cunoscuit:. la moi,. ca: H. de Regnier,  £. *Verhaereni,: „P. Fort,-Fr. : Viele-Griffin,. St. Merrill, Ch. "van Lerberghe ş.a. Era. UN Curs. care pleca, de o parte, din credința că, în calitate de. | Latini nu :se: poate să rămîne streini de. ce se produce în țările surori, iar, de alta,;- din aceea tă la Universitate stidinl litera. "" turilor' mui trebue să se mărg 
la îrecut, ci să țină. samă şi 

"al vreinei în: care trăim, 
convingeri, le- 

înească numai. 
-de ceea: ce este 

'Temeiurile: acestei: 
am arătat mai tireiu- în Oro-: “Șura” Istoria; literară în învățămîntul - ariver- „Sitar, care dacă nici la noi, nici îni streinătate. . 

au ocupat: de ea (5.. 

părerile mele: asupra orientărei-" literare: „Care trebue dată tinerimei, 

a fost. înțeleasă, aceasta nu a: Schiniba-
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„- Cursul. din 1905-1906, întimpinat cu unele 
snurmure, din care un ecou se poate vedea 
în Sămănătoral, IV (1905), 520, a fost urmat 
de altele asupra literaturilor romanice con- 
temporane şi în 1914-1916 mam. gîndit sii 
presint întrun curs" nou sintesa celor dina- 
„dute, pentru ca să se vadă ce s'a. realisat, 
„ce sa adus câ valori positive, în literatură 
de scriitorii ultimelor decenii. 
„ Volumele pe.care le tipăresc acum—vin şi. 

ele tîrziu, pentru că în'greutăţile de tipar 
„dela noi de atiția ani încoace abia acum 
ni s'a dat posibilitatea să le public—cuprind 

“ acest curs tinut acum opt! ani. Dâăcă mai! 
"„ ales- în partea dela început “unele observa- 
[. diumă, umele însistențe, vor părea că nu mai 

sint de actualitate, cred totuşi că de fapt 
„ele nu rămîn prea. departe de impresii -de 
IDE azi, nu se: referă la ceva trecut, și aceasta 
E m'a_determinat să le păstrez, cu atit mai |! 
„mult cu cît-am ținut să redau lecţiunile 

mele fără schimbări de: fond. Iu special 
pasajele unde sînt schițate conflictele. disa- 
tre cultura latină. şi cea germană, așa cum 
ele s'au accentuat în 1914, nu rămîn fără 

-:.duteres de actualitate cît timp. şi astiizi în „în cărți ori reviste se conlinuă..să- se discute pe 
- această temă şi sub ochii noștri: vedem lumea 
„ dntelectuală împărțită în două tabere. E 

Lă
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destul să amintesc că.de curînd A. Gide . | 

întrun articol, Les rapports intellectuels entre 
- la France et „PAlemagne, apărut în La -nou-: 
--velle revue franqaise (1 mov. 1921, pag. 513), 

a venit să atingă din nou această chestiune 

și părerile sale au provocat polemici (0 parte 

din ele pot fi urmărite în aceeaşi revistă, E 

“1 febr. 1922, -pag. 238, 252), din. care se 
vede că discuţiile în acest. sens. sînt, cum e 

„firesc, departe de-a fi încheiate şi vor fi: 

“încă des reluate. 

Ceea ce am căutat în primul. rind s săre- 

iasă din: paginile care urmează e îusem- 

nătatea pe carea avut-o simbolismul în re- 

- generarea literaturei. după 1880, cum şi 

caracterul lui eminamente latin, cu toate 

că de multe ori a fost privit altfel. Celelalte. * 
curente care, sub o formă sau alta, au. în- 

“cercat ori încearcă să se impună cu tilluri 

de noutate, au. găsit și ele un loc în expu- 

„Herea pe care 0 dau, cînd, ele puteait fi luate 
în samă, dar din alăturarea lor la curentul 

simbolist, aşa cum am făcut-o de mai multe 

ori, cred că se va vedea cum ele derivă 

: din acesta, “chiar - atunci. când nu au fost . 
presentate astfel, cînd _teoreticianii “or. au, : 
ținut să reclame pentru ele independență. de. 

- săvârşită față de mișcarea literară - care -a 
- adus cele. mai categorice -inovaţiuni, deși, la
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pinul. ei, nu" a: făcut decit să conulinute o 
tradiţie care: în timpul-mai nou leagă nu- 
mele 'umnui Laforgue:de acela al lui Baude. 
Jaire. şi, mai departe, ne duce pînă la poesia 
“rubaduritor. m . . A 
“ Pentiur: dreapta: aprețiere.. a. simbolisniului 

-şi pentru: ca să: apară în" cadrul. lui ade- 
"vărat, "am finant iarăși -Să piu în lumină 

oi semnificație și” din 

 Să'-Spirnă : că su/jletălg. trăesc 

| châmăriloi: viței 
- de! stimulează : spre! 

: acesta: al: “sâmtdo 

valoarea lui ca orientare. sufletească pe care a adus-o, 'ca Sugestiuni pe care. le-a dat pentru .0 visiune. superioară: 'despre 'vieață, Bentru un. idealism "însufleţit- de: concepții moderne. Dacă:simbolismul a. însemuat îna- . înte. de toate:'0: 7evolufiune “estetică, -el are 
"punct de vedere gene- 
ea-ce cuprinde îia el ca 
a Şîndurilor și senti- 
cînd dela scriitori care 
evoluată, ca" Subtile și 

concepția: simbolistă vine 

"î1 cea: mai 
întîrziaie, cu înm- 
arîri care le întu- 

“îițelesurilor nouă, 
ide azi, şi în felulacesta el 
e desrodiri,- "spre înlăturări! 
“de : “Siiperstiţii, le”: deschide 

ieaţă, îjinoită: şi înălțată. Rolul 
ismului nu a “fost destul 

! 

ral: sufletesc, "prin ce 
îndemn de srevisuire | 
“mentelor noastre. Ple 
arată. o: sensibilitate. 
bogate zatanţări, : 

mare :pârte sub. stăpîniri: presii de: arhaism,; sub înrâ necă, “le fac refractaye 

de: convenții,
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recunoscut pînă atum şi, de: altă: “parte, 

poate. spune că nu și-a arătat încă: deplin 

dirâurirea, "dar tocniai: de: “aceea e'. de: aş! 

teptai ca- de 'acum înainte să se resinită | 

mai bine acțitinea lui asupra “spiritelăr; Den- 

tru ca prin ea să se: afirme tot“ce 'caracie- 

pisează seiisibilitatea modernă. „Revoluțiuiile 

xestetice; laterare,. aa: totdeauna repercusitini 

intense: în suflete, schimbă” concepțiile. despre 

vieață, atitudinile î în faţă. ei,și aceste reper-. 

Cusiuni “1: se efectuează cu toată „puterea 

Jor în două, trei decenii, ci într! un șir lung 

de ani, pînă ce schimbări nouă vin să le. 

lase în umbră. Așa s'a întâmplat ca mișcarea 

"romantică, și na avem motiv să credem 

altfel despre cea simbolistă. |. 
+ După aceste lămuriri Ziminare, Cred tă vo- 

Jumele pe care le tipăresc nu 'vor părea . 

lipsite de. îutereş. şi cetitorii care vor avea 

curiositatea să le urmărească. v07 găsi în 

ele păreri, căracterisări, ale literaturei nouă 
care le vor pulea servi ca orientare. La ti- 
părirea Zor am fost niai ales îndemnat -de 

cuvintele des repetată, ca 0 marstrare, în dis- 

carțile literare că nu s'a scris mai mult 'la 

noi despre simbolism, pentru ca: să-și poată 
„face o părere asupra lui cei neinițiaţi. Cu 

Joate acestea indicaţii suficiente puteau! găsi 

aneinițiaţii» în acea privire generală asu-
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pra. poesiei. nouă De care am publicat-o în 
Conferenţele „Vieţei Nouă, cum şi în studiul 
D-hii Pompiliu Păltănea, „Adevăr şi le- 
„gendă“, apărut în Vieaţa Nouă, X, XI. Ce am 
spus altădată se completează acum cu această 
cercetare mai amănunțită a literaturei con- 
Zemporane și, ca încheiere, în ultimul volum 

- voi. căuta să presiiat .mişcorea literară așa 
cam, se arată după răabot-pentru ca astfel. 
"expunerea. mea începută acum aproape zece 
ani să meargă pînă în timpul cel 2nai nou, 

a EI i , ! 

7
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LITERATURA ŞI CONFLICTELE”. 

„DE RASĂ IN URMA RĂZBOIULUI 

"Din aceeaşi convingere: pe care am. expri-: 

mat-d şi altădată, că:un curs universitar nu 

trebue să se închidă. într”o pedantă ori. dis 

_-prețaitoare, isolare -de.lumea,. în care trăim, 

de. vieaţa” intelectuală ce se .desfăşură -îm-! : 

- prejurul. nostru, . voi lăsa, -şi de data aceasta 

an “loc în: lecţiunile mele. literaturei „nouă - a 

„ popoarelor romanice, a | 

„Ta anii trecuţi am stodiat „poesia. franceză, 

italiană şi . „spaniolă de după -1880;.de rîndul _ 

"* acesta voi dace .mai departe această serie de 

expuneri, căutînd să -presint mişcarea literară. 

'din lumea romanică, într'an + cadru mai larg, Sa 

Cu maltiplele -ei forme de manifestare şi. în 

ceea ce-mi se pare că reiese mai. caracteristic 

"din cuprinsul : ei întreg, fie . pentra. a. 0 'ju- 

. _ deea aşa cum se “înfăţişează azi, fie “pentru a 

, “întrevedea — pe 'cît e.cu putinţă — ce îndru- 

; | , a:
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mare va, lua de acum înainte.: După ce am 
„urmărit—mai mult isolat şi cu privire la po- 

„-esie—evoluţiunea literără -a celor din urmă. 
"decenii în Franţa, Italia şi Spania, cred că 
se impune să,o cercetăm în legăturile ei mai. 
strânse, în lumina ideilor generale care stă- 
pînesc literatura "de azi, pentru ca, astfel să: 
înțelegem cea adus pretutindeni non: sufletul - latin în preocupările literare, care e valoarea. integrală a realisărilor lui. Voi încerca să dau, cu alte cuvinte, o “sintesă-a sufletului latin „așa cum se arată azi în: literatură. NR „N Pe lîngă: importanţa .pe care! o are pentru: - e noi=—ca; înradiţi safleteşte: cu “aceia a căror: „ literatură o: vom cerceta—, presentarea într'o.: - asemenea; sintesă a producţiunei. literare din: » Apus'-ne: poate interesa şi din alt: punct de. _ vedere.. Mai mult: “ca oricînd. gîndul nostru: „trebue să meargă: spre actualitate. Prefuceri. „adînci ne-au. adus 'zilele din urmă, prefaceri. „Ce vor avea: repercusiuni „puternice în vieaţa. intelectuală, Şi în faţa, lor o: mare întrebare » se: pune: 'ce-va fi mîne-—ce va. birui din fră-. "mintările:: de acum ? Săţletul latin. e ' azi în. aptă cu cel--german; se găsesc, față, în față & "două limi. pe care. le credeam. înfrăţite în a-: „cea, seninătate: ce pune hotar patimilor, neîn-: țelegerilor. Ce se va alee din această, luptă ?: -. "Care va fi fisionomia, culturei viitoare ?:Ener- 

-
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gia căroia din cele două elemente învăjbite 
se va, accentua mai mult în sufletul european ? 
„Ceea ce a, venit dela început ca o surprin- 

 dere în lupta ce se dă e că ea a întunecat şi 
ce ni se părea că nu mai “poate fi atins de por- 
niri exclusiviste, de izbucniri dușmănoase; In 
literatură, în artă, în ştiinţă, pretutindeni ră- 

“sană glasul. pasiunilor. aprinse, "pretutindeni 
se jadecă, ab. irato—asistăm la un adevărat : 

„război intelectual, Nici acum patruzeci de-ani, 
la 1870, cînd ura ridicase unul împotriva al- 

„tuia doaă din popoarele înduşmănite” şi acum, 

nu s'a. petrecut în lumea intelectuală ce vedem. 
astăzi. Dapă lupta dela Frăschwiller, Renan, - 
adresîndu-se sayantului german - Strauss, îl 

 întîmpina cu: cuvintele <cher, illustre maftre» 
şi nu i se părea un ânacronism șă spună: 
„laissons ces fanatismes 6troits ax regions' 
infârieures de opinion“. Azi, scriitorii, ar-. 

tiştii, savanții din cele două tabere îşi trimit 

disprețal, proclamă drepturile exclusivismului,. 
îşi declară război — lumea, intelectaală pare -- 
şi ea despărțită prin: tranșee. Și cu toate - a- . 
cestea, cît; s 'a ridicat în slavă solidaritatea, in- 
spirată!: dintr an_ideal suprem de : cultură, 
cîte visuri au legănat: gîndurile noastre, ce vi- 

„tor înseninat ni se făgăduia din toate părțile—. 

1, Za reforme intelleciuelle et morale, 1884, '206 >
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"nu de mult Paul Adam ! întrezăria înălțarea 
„unui oraş care să fie simbolul acestei solida- 
rităţi — ville de Esprit, foyer commun des 
sciences; maison - des - dlites* —, în ' care gîn- 

_ditori din toată: ţările să-- se. înfrăţească, să 
"lucreze alături pentra afirmarea cuceririlor 

. măreţe ale culturei moderne. Ce departe sîntem 
de aceste visuri, ce repede s'a stins ecoul a- 
tîtor glasuri — aripile negre ale înverşanărei 
au împrăştiat înfiorare şi în templele Gindirei. 

- Dacă deschidem! o revistă, un ziar, pretu- 
„tindeni „găsim răsunetul pasiunilor ce clocotese 
“în milioane de. suflete şi: au turburat liniştea 
intelectuală, ridicînd înte'o' clipă ziduri de în- 
vrăjbire, de 'isolare. In Franţa, cultura ger- 

„ mană e judecată. cu cuvintele cele mai aspre, 
" xechisitorii. peste rechisitorii se îngrămădesc 
“împotriva 'ei şi pentru a nu mai primi nimic 

:din ea, 'cum sia, întîmplat. în anii din urmă, 
"pentru a alunga ceea ce la .unii devenise chiar 
o 'obsesiune, un.cult exagerat, e denunțată ca 
-primejdioasă ori incompatibilă, cu geniul frances.' 

„- De curînd Gabriel Hanotaux seria în Le Figaro 
(21 octobre, 1914): Ia ae 

Le premier effet de cette guerre de salut, de cette croi- 
<ade oi la France s'est engagâe î Pappel de ideal, sera „de. liberer la civilisation de Voppression intellectuelle alle 

1. La cite future, în La ie des feltresi II, 165, | - 
+ 

. 
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mande, de restaurer le genie europten en le vemettant dans 

son axe... : . 

La France est ă ia tete et ă Pavant- garde de cette forme , 

nouvelle. de Ja culture mondiale, que Pon sent naitre dans - 

ces lonigs mois de gestation douloureuse. Quelles belles îni- 

tiatives — dans les lettres, dans, Part, dans la pbilosophie 

. dans la religion — fait „prâvoir dâjă ce risorgimento ! m 

Acelaşi sentiment îl exprima un alt membru . 

al Academiei francese, Alfred Capus, (Le Fi 

g.ro, 10, 18, octobre, 1914): | 

- Toute cette” culture. atemande, dont je ne pie “pas dail-.: 

"leurs "la place dans” la civilisation. moderne, est desormais „ 

„ s&parce de nous comme par un cataclysme gtologique.. Avant 

„de longues 'ann€es, elle ne se imâlera plus ă la nâtre, qwelle -- 

„avait commence “dassimiler et de corrompre... 

“ Nous” saurons chasser Venvăhisseur” aussi bien de notre ” 

_ sol que de notre esprit. 

La aceste. declaraţiuni de înlăturare a. tot 

ce e. german, ce at părea numai umbra unei 
înrîuriri de dincolo de Rih,-au venit să se a- 
socieze şi artişti.. Am - văzut: astfel pe Saint- 
“Sains ridicîndu-se, într'un arficol din L'Echo 
de Paris, împotriva „wagneromaniei“ şi în- 

trebînd pe compatrioţii săi : „cum se.pot găsi 

Francesi care :să ceară musica aceluia, care a 

scris O capitulație ?*. Din - Franţa . curentul 
_anti-german s'a. întins şi în Italia, de unde 

- ziarele ne-au adus știrea că directorii Scalei 

„din: Milan şi lui Saz-Carlo din Neapole, îm- 
părtăşind aceleaşi sentimente ca şi: Sant- Saâns, |
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| au hotărât să excludă din program operele lui 
Wagner. E 

- 

Ostracism, deci, pe toată linia împotriva li- 
teraturei, artei şi ştiinţei germane. E o ati- tadine ce poate să surprindă, dar nu e greu s'o. înţelegem. Războiul “de acum şi-a întins „ pnterea distrugătoare aşa de departe, a venit să sdruncine atitea credinţe, să răscolească ati- 
tea, resentimente, încît nu e de mirare dacă a a- dus o perturbare chiar acolo unde altădată „se; păstrase oarecare calm. Printr'an proces "psihic firese atîtea sentimente S'au asociat de ceea, ce au adus. evenimentele din urmă încît nu e cu putinţă să fie înlăturate — din ele pleacă judecăţile, ele dictează. De aceea, chiar „Cînd unii, în Franţa, vorbind de cultura, ger. "mană, nu-i contestă valoarea, găsesc totuşi " îndreptăţit să afirme că pentru multă vreme nu va fi posibilă o apropiere între ea, şi cea trancesă. Cînd anamite lucruri ajung să deş- „."tepte'în noi simţăminte neliniştitoare,. amintiri întunecate, oricît ne-ar fi atras altădată, că- utăm să le îndepărtăm din minte. Ca, niște pei- „saje ce au farmecul lor, dar de care privirile fug pentra că ne tarbură prin unele ârame „ce ne evocă, aşa, ne apare acum — spune Al- "fred: Capus — cultura, germană : 

| - „i „ . | ii Ia . .- 
Il peut y avoir de beaux paysages qui nous 'rappellent - des desastres de notre vie, deş S€parations, deş deuils, Oui, : 

s



  

„LITERATURA. ŞI CONFLICTELE DE RASĂ. 7 | 

" ls sont beaux, et pourtant nous en.avons horreur ; nous 

ne les visiterions plus sans îr€mir.: Hâlas! il y a aussi' des 

noms allemands qui, si hauts quw'ils soient dans la philoso- 

- phie, dans la science, dans Part, remueront longtemps en nous 

des ferments de vengeance ef de col&re. Nous sommes lă 

- dans les profondeurs mysterieuses de-la conscience, aux sour- : 

"ces de Vinstinct oii se forme Vidâe de patrie. Et ă .ces pro- 

fondeurs, la rhtorique - et le sophisme ne penătrent pas. 

7 

Na trebue să cităra că războiul de-azi na. 

este ca atîtea, războaie din trecut — mai mult 

de cuceriri teritoriale (acestea sînt pe al do- 
„.. ilea plan de data asta şi. vor răsplăti aşa, de 

puţin pe învingători pentru jertfele pe care 

„le. fac); E; de'o parte şi de alta, o concepţie 

deosebită de cultură ce-și caută afirmarea, se 

găsesc în confliet două sufleie, în care ne con= 

Ă centrează şi forţe: mari ale trecatalui şi as- 

piraţii impetuoase spre realisări ce' par un 
imperativ categorie. De aceea să nu ne pară 

“curios dacă. războiul a tarburat aşa de adine 
şi raporturile calturale între “ţările în laptă. 

"Ce am constatat în: Franţa regăsim în Ger- 

“mania, . Şi acolo ostilităţi, represalii, pornite a 

din cercurile intelectualilor. Cineva spunea. 

curînd după, începerea războiălui că... din co-. 
manicatele statului-major se poate prevedea 

cum va, fi literatură germană de mîne („schon 
„jetzt hat dieser Krieg mit den Berichten deș 
Generalstabs eine Literatur geschaffen“). Ce 

s
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va distinge această literatură va fisa zis— 
emanciparea ei de: înrtaririle streine, de -acea 
„Auslanddienerei* care luase proporţii îngri- 
jitoare î în anii din armă, înnăbuşind libera ma- 
_mifestare -a geniului german. Ca mai prirej: 
dioasă decît! toate a fost denunţată, fireşte, 
înrîurirea francesă Şi unii au descoperit ur: 
mele ei chiar în stilul scriitorilor mâi noi; 
“un colaboirator -la Lilerarisches Centralblali 
“(Beilage : Die sehone Literatur, 26 sept. 1914) 
făcînd această constatare. păsia că de aici 

„provine acea „artistische Kălte“ ce se vede 

« 

„mări binefăcătoare - ŞI. 

în prosa unor aatori moderni — deci dacă pro- 
satorii n germani au ajuus, sub influenţa fran- 

„cesă, să Scrie. mai artistic decît predecesorii 
“low care nu's 'au distins prin aşa ceva, ar fi 
un mare păcat — şi adăuga cu convingere 
că războiul va, trebui să aibă printre alte ur- 

îndreptare ea stilului 
german !. Tntîlnim, e: “adevărat, prin revistele 
şi ziurele | gerniane, şi -păreri mai moderate, 
cu concesiuni făcute înrînririlor literare stre- „îme, cînd ele pot fi folositoare — chiar cola- . Poratorul zevistei din Leipzig recun vaște că 
———————— 

„helfen, dass 

verlieren“, : 

"1. „Besonders. der franzăsiscne Stil hat unsere moderne deutsche Literatur verhăngnissvoil Stark beeinflusst... Măge dieser: "Krieg: nachhaltiger als der von 70 dazu ver- Wir uns. - nicht „mehr kritiklos an das Ausland 
iii 

7 

pi



“LITERATURA ŞI CONFLICTELE DE RASĂ  - 9 

“nu trebue să se sjungă la, o..boicotare siste- 
“miatică a tot ce e strein -(,, Ein Boykott' auslân- 
"discher Literaturen... wăre ein Undiog“), iar 

„, Ladovig! Fulda, întrun articol din Berliner 
- Tageblatt. (1914-'n-rul, 447), observă că, cu 

" toată mînia sfintă (, der heilige Zorn“ “) din care 
a pornit războiul, se impune să se judece ca 

" “oarecare cumpătare („Besonnenheite), în ches- 
“tiuni de literatură, să nu se condamne. tot, ce 
“vine din streinătate ; dar- asemenea, -păreri . 
se aud mai rar, pehtra că. în: Germania pre- 
“cumpăneşte spiritul de exclusivism şi, astfel 
“cum e alimentat, nu e „de aşteptat să dispară 
așa carînd, . 
“n felul. acesta, stan faţa în fata cele, două 
lumi “intelectuale. „pe care unii credean că le. 
„vor putea apropia” definitiv. Cu, vremea se va 

| atenua, de sigur, ceea, ce vedem astăzi „ajuns 
“la atita! tensiune ; ura, răsfrînsă şi în relațiile: 
culturale, va, pierde din îndirjirea ei, şi: poate 

„mai curînd decit: se gîndesc unii — procesele 
"psihice sînt --aşa de repezi în sufletele: moder. .. 
ne —, dar generaţia de azi, în -mod. fatal, va 
fi stăpînită de sentimentele care s'au inani- 
festat acum şi literatura se va resimţi pentru 

- câtva timp de, ceeace a a adus marea sguduize 
politică. ri , 

Cînd: eveniment le politice £ au avut ș şi i altă. 
data ecou în literatară — putem oare înțelege
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R enaşterea francesă fâră expedițiile armate- 
lor lui Carol ai VIII-lea şi Ludovic al NII-lea: 

dincolo: de. Alpi, şi mişcarea romantică nu are 

unele: legături cu prefacerile întîmplate după 

1789 ? — ar fi o abatere dela mersul firesc al 
lucrurilor, ceva împotriva a tot ce ne învaţă 

istoria, dacă lupta uriaşe dintre donă lumi la 

“tare asistăm nu ar avea urmări — poate mai 

„adinei. decît bănuim — și asopru literatarei. 
:. Clipa pe care o trăim acam — cu atîtea tra- 

gedii şi atîtea vestiri de lumină pentru ce 

„va fi mîne — e “dintre acelea care desparte, 

dar şi apropie sufletele. Infrăţirea ce leagă” 
politiceşte” Frânţa de Rusia şi Anplia îşi va 
răsfrînge efectele ei: și în vieaţa literară. Ra- 
porturi intelectuale mai numeroase se vor sta- 
tornici de acum înainte între ele, înrîuriri re- 
ciproce vor aduce elemente nouă, sau vor întări 
pe cele de pînă acum. în prodacţianea literară a | 

„acestor țări. Sufletul latin — în expresiunea lui 
-cea mai înaltă, a culturei francese— se va 
apropia mai mult de cel slav, îi va trans- 
mite citeva din însuşirile lui, sau va înlesni 

| manifestarea sub forme. nouă a “calităţilor 
- proprii. acestuia. Se ştie ce influenţă - puter- 
_hică a avut. .cultara francesă asupra celei ru- 
„seşti acum o sută de ani. In tiwpul din urmă 
tot influenţa francesă — şi în parte cea en- 
glesă — a, deșteptat. în mediul intelectual, din 

" Rusia - imbolduri nouă, a. îndreptat energiile . 

N 

!
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spre ceea, ce trebue să fie chemarea, vremei de 
azi. In literatură, și mai ales în poesie, din. 

| Franţa, a pornit în Rusia îndemnul spre o re- 
naștere, şi unul din cei mai de seamă repre- 
„sentanți ai'ei, V. Brusov, arăta de. curînd 
astfel! ce datorese scriitorii ruşi contempo- 

„rani celor francesi : a SR 

A partir de 1880 on constate, dans la poesie rise, une 
protonde decadence... : - . 

La renaissance eut lieu vers 1890. Le Iyrisme' russe en 
est redevable en partie ă i'ttude approfondie de la pofsie : 

- moderne des peuples d'Occident,. principalement de VAn- 
"gletere. et de Ia -France. Ea prenant connaissance de la 

.. poâsie. des prâraphaslites anglais-et: des premiers symbolis- 
tes francais, les jeunes pottes russes s'efforctrent d'im- 

"planter chez eux les decouvertes de ceux-ci dans le domaine 
de idee et du -vers, et de. les acclimater ă leur litterature, * 
En s'attaquant avec ardeur ă „telles questions que leurs 
devanciers n "avaient jamais. os€ effleurer en vers, ils stef- 
forctrent d'Elargir le cercle des sujets propres ă-la poâsie, 
de resserrer et d'affiner le vers russe, de facon ă le rendre . 
susceptible de revâtir les sensations les plus complexes, et 
es plus. delicates. E a 

n Imprejurările actuale vor. ajuta mai mult 
„această apropiere intelectuală între Rusia și 
Franţa, vor însemna an moment hotăritor î în 

" evoluţia literaturei ruseşti prin ceea ce vor a- i 
dăuga la, orientarea de. pînă acuni. - | 

1. In prefața volumului. lui ]. Chuzewilie, * Antologie 
- des pottes. FuSses, "1914, "10- MI. i
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Fireşte, şi literatura francesă vă primi în- 
rîuri din cea, rusească. Ce vor fi acestea nu 
putem prevedea, întru cît ele atîrnă de îndru- 

“marea viitoare a literaturei ruseşti, de ceca ce 
ea va: realisa ca. să poată avea o acţiune 
„rodnică dincolo de hotarele -ei.: Dacă ne gîn- 

"dim însă că un anumit misticism este caracte- 
„vistica. satletalui şi literaturei ruseşti, e de 
“presupus că în literatura, francesă se va 
"transmite 'ceva, din el, adaptîndu-se la: în- 

suşirile. proprii spiritului. frances. Cînd acum 
„cîteva, decenii M.. de Vogii€ : căuta, să facă 
“mâi bine cunoscută în Franţa literatura, ra- 
sească, îşi exprima astfel părerea despre ce "i se părea că-şi vor putea însuşi compatrioții 
săi . dela . scriitorii din Rusia; „Jai la: con- viction que ' influence des grands.. Gerivains 

„russes : sera salataire pour' notre art Gpuisc, „elle Iaidera â 'reprenăre -du vol, 4 mieux "- observer.le rel, tout sn regardant plus lin, „et surtont âă' tronver .d6 L'âmotion 14. Era "0: părere ce nu cuprindea prevederi. întoeniai bine inspirate, pentru că în alt sens și mai puţin de. tum se aştepta avea. -să influenţeze „literatura rusească asupra, celei francese ; cînd „de Vogii6 scria aceste rînduri nu se putea 
„Spune că simţul de observare a vealităţei nu 

  

i. Le roman russe, LII
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era, destul ae bine desvoltat la scriitorii fran- 

cesi — era tocmai în epoca de: înflorire a na- 
taralismului — şi, de, altă parte, era o exa- 

"gerăre să se afirme că arta francesă: ajunsese - 
mepnisată“: şi numai prin, contact cu ideile 

- din: Rusia avea să se regenereze. Astăzi — 
cînd literatura francesă şi cea rusească ur- 
“mează alte drumuri — cu atît mai puţin ne 
„putem gîndi lă o înrîurire de felul celei pe 
„care o întrezăria, de Vogii€. Posibilitatea unei 
-răsfrîngeri de: misticism „rusesc spre litera- 
„tura francesă e. Singura, cum. spuneam, pe 
care. o putem presuma,' cu atît mai mult: cu 
cît literatura nouă  francesă — mistică şi ea,. 
„în unele privinţe—e pregătită pentru o ase- 

" menea infiltraţiune, ce ar veni să potenţeze in-.. 
clinaţiuni existente “san . să deștepte ceva non 
„în sensibilitatea: scriitorilor, | 
„Schimbari mai dese intelectuale se vor pro- 
duce, de - sigur, . ŞI între. Franţa: şi „Anglia. 
Dacă un scriitor ca Meredith avea un adevărat 
cult pentru literatura francesă, dacă ' genera- 

| jiunea, mâi nouă scrie sub inflaenţa poeţilor ori. . 
romancierilor francesi, nu se. poate spune că. 
în Anglia, înriarirea francosă a dat pînă acum 
toate roadele ei. Mai ales în -poesie, prin im-: 
pulsul .mişcărei din Franţa, seriitorii tineri e 
de aşteptat să primească sugestiuni. nouă, să, 

 ealiseze opere prin care să, se afirme « cu mai -
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; - multă 'vigoare concepţiile litotare ce au rupt. 
cu. trecutul. Și, la rîndul lor, scriitorii fran- 
cesi .vor putea găsi în literatura englesă unele 
elemente de asimilat — creaţiunile dramatice 

"ale lui Yeats sau Synge sînt dintre acelea 
"“ care pot aduce schimbări în teatrul frances, 
prea ţinut în: loc de 'ratină şi diletantiem. 

„„ Pe. de o .pazte apropieri, pe de altă parte 
isolări, acestea vor fi, prin urmare, efectele 
împrejurărilor .de azi, care-și impun puterea 
şi în sferele intelectuale. Şi privind conflictul 
dintre cultura francesă şi cea germană, ne în- 
“trebăm : cine va .pierde mai mult — cui va fi 
mai păgubitoare isolarea; ce se proclamă de o 
parte şi de alta? Nu este, cred, un paradox 
să spunem să pierderea va fi mai mare. de 
partea, Germanilor. Dela 1880 . încoace Ger- 

;. mania este tributară Franţei în ce priveşte 
literatura. Şi mişcarea, naturalistă şi cea sim- 
bolistă au pornit acolo din principiile literare 

" formulate în Franţa, după cum în artă pictorii 
germani au urmat calea deschisă de „impresio- 

parte, că. atît nataralismul, cât şi simbolismul 2 . . N? . î ă i Pi IN i, 

"niştii francesi. Nu trebue -să uităm, de altă 

——— 

1. Chiar în Italia, aşa de răma 
literaturei nouă din Streinătate, 
deştepta interesul pentru literatura engles __2 operele lui Veats a publicat de curind C. Linati, Tragedie "» ilandesi di W, B. Yeats, Milan, 19î4. .. 

i 

să in urmă în cunoașterea 
vedem -încercări de a se. 

ă ; o traducere din 
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. şi-au găsit în Franţa expresiunea cea mai. 
“înaltă, au culminat în opere mai semnifi- 

„ „eative, de o maimare amploare, decit în Ger- 
mania — cine Vrea, să- -şi facă o idee deplină 
de ce înseamnă, naturalismul ori “simbolismul 

“trebne să-şi artince privirile: mai curînd spre * 
“Franţa, decit! spre Germania. Literatura, nouă 

* datoreşte deși mai mult sufletului. latin, fran- 

ces, decît celui german. 
„Fără îndoială că simbelismul — ca să ne : 

" referim la curentul cel mai recent şi cel mai 

fecund — cuprinde în el unele infiltraţiuni 

s 

streine. Pe vreme cînd î începu să se impună 

„atenţiunei. publicului, unii, din nepricepere- sau 

prevenire - pătimașe . împotriva lui, mergeau 
pînă să. spue . că ar fi în totul ceva, exotic, 

strein - de spiritul framces. Catalle : Mendăs, 
“în” tovărășia celor. care duceau campania de. - 

denigrare a mişcărei nouă, voind să răspundă 
i ironie unei - cetitoare — imaginare —, din Ja- 

ponia, seria, şi nu aşa de mult, aceste rînduri 
în, Le "Figaro (13 iulie, 1902): „vous deman- . 

„dez par qui fat invente, en France, le. „vers 

libre“ dont on parle encore,. quelquefois, an - 
peu, ai Japon. „Invente“ c'est beaucoup dire. 
„Importe“ serait: plus exact ; et nous le de- - 

vons surtoată l'Allemagne“. Ce credea, Mendts 

cu privire la tecnica simboliştilor era, părerea, . 

“lai despre toate principiile acestora, şi ca, el gin- 
,
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” . - . ” ă . . . “ .. + diau mulţi, exagerînd ce singuri adepţii şcoalei 
"nouă nu au contestat de altfel niciodată. Sim- 
boliştii. au recunoscut întradevăr că au fost 
influenţaţi de unele idâi venite! din Germania 

“şi din Anglia. Teoriile estetice ale lui Wagner 
şi ale prerafaeliţilor, opera lui Nietzsche! şi 

„aceea; mai depărtată, a lui. Novalis, au dat 
- Simboliştilor unele indicaţiuni, au adăugat ceva 
la, ideile ce an format - crezul lor, dar nu se 
„poate vorbi de o puternică înrîurire — şi pro- 
priu zis literară — germană asupra noului cu- 
“rent din Franţa. Cînd istorici literari 'ca H. 
Morf, numesc simbolismul frances o „losmo- 

„- politische (germanische) Nrisis der franzăsi- 
'schen Lyrik 3*. e o.prea vădită concesiune de 
partea celor. care țin” să explice poesia nouă 

„ francesă. prin transmisiuni din literatura, ger- 
mană. De altfel e'şi o contrazicere în această . 
afirmare a lui Morf, peutru /că; vorbind de 
Verlaine, îl numeşte iniţiator al simbolismu- . , 

". . x - | * ” N 

  

A 

1. Influenţa lui. Nietzsche nu trebue totuși exagerată, “pentru că a venit după : ce simboliştii îşi fixase cele mai „ multe: din „convingeri Şi dăduse opere de cateşgorică afir- : mare a lor (cf. A. Gide, Pretextes,.162 şi urm), 
2. Despre înriurirea acestuia, v. Tancrtda 4 Visan, Z'at- 

atribue prea mult,  » 

- Zitude du lyrisme contemporain,' 397 şi urm, dar autorul îi: 

, 3. Die romanischen Literaturen und. Spracheni, - Berlin şi. | A Leipzig, 37? (în culegerea Die, Kultur der Gegemrarţ),. 

ÎN . | a] : 

r
r
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'lai—,Bahnbrecher des Symbolismus“—,ceea ce 

„na concordă cu părerea exprimată mai înainte * 
asupra simbolismului ; Verlaine a scris de- 
parte da, înrîurirea germană — nu vorbia chiar 
cu dispreţ: de tot cei se părea „alleman- 
disme ?1” — și ca, atare nu putea fi iniţiato- . 

„ral unei mişcărei poetice ce ar avea- legături 
strînse cu literatura, germană. . | 

Contastalui cu streinătatea, în special cu 

Germania, simboliștii îi datoresc de fapt numai 
cîteva idei de: aplicare indirectă, ceva din at: 
mosfera, intelectuală generală ce stăpînia pe 
la 18802. E 

Comparind simbolismul cu romantismul fran. 
ces din punct -de vedere al înrîurirei ger- 

„mane, istoricul literar imparţial nu se poate 
să “nu găsească o mare diferenţă între ele: 
înrîurirea aceasta — şi strict literară — a. fost 

destul de intensă în perioada, romantică, pe. .- 
cînd în epoca. mai nouă, cînd şi-a luat naştere 
simbolismul, nu se poate vorbi de ea, în aceeaşi 
„măsură. Simbolismul e în primul rînd o ma- 

  

1, ]. Huret,. Engutle sur Vevolulion litteraire, 67. 
'2. La aceeaşiconstatare ajungea R. de Souza în apreţierea -- 

-- generală pe care o da acum cițiva a ani asupra mișcărei sim- 

boliste, Oi nous en: sommes, 105: „les symbolistes n'ont ' 

cherch€ qwune. atmosphăre dans les: înfluences. de Wagner= 

et des preraphaflites, seules dominantes, et que plusigisțO ECE 

la plupart meme, subirent de: fort loin“, - 9 C=NTRALĂ 

i un ERSIDARĂ 
. N , 
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nifestare a geniului frances, aşa. cum “u evo- 

* luat în: cele “din urmă decenii, şi prin acţiunea 

“sa: binefăcătoare asupra literaturilor streine 

apare ca o nonă afirmare a puterei de vicaţă, 
“a bogățiilor artistice alc sufletului frances. De 

Vi i aceea cu multă dreptate Viel6-Griffin. putea 
„spune într'o conferenţă ţinută la 'Ihâtre da 
Vieux-Colombier ; „ă Vopposc du romantisme n€ 
au contact de Pâtranger, et dont action extt- 

_rieure fat. presque nulle, le symbolisme a. fait 

„rayonner. linfluence! francaise, parce qu'il s'ap- 

"payait:sur le sol meme et sur les teaditions po- 
” pulaires e, 

Şi: cînd. literatura francosă a patat î însemna 
“o. nouă perioadă .de înflorire,.o nouă cucerire 
asupra spiritului . european, mai poate fi în- 
găduit să. se -vorbească de. „acea „decadenţă“ 

pe “care unii ne-au repetat-o,-ani de-a-rîndul, 

ca o! compitimire pentru agonia litevatuei și 

întregei culturi din Franţa ? 

, Mercure de France, 16 februar, 1914, 681, 

|



“CUM 'PREBUE PRIVITĂ LITERATURA 
" ULTIMELOR DECENII 

O “părere la care se oprese mulţi e că li-. 
„ eratura actuală ar fi desorientată, lipsită - de . 

unitate, cnervată de. agitaţiuni sterile; că, - 

întrun cuvînt, epoca în care ne. aflăm . ar f | 

"departe de a se asemăna cu acelea. în care | 
a strălucit un ideal. literar, răsărit din aspi- 

- raţii armonisate, din toate comorile sufleteşti, 
toate izvoarele de vieaţă ale vremei. Părerea 

aceasta se schimbă câteodată “într'o descura- 

jare contagioasă şi face ve unii să na.creadă - 
_în putinţa: unei îndreptări apropiate, iar alte- - 
ori înlesneşte şi. celor închişi între hotarele 
“indiferentismului şi celor dispreţuitori de orice - 

"noutate să găsească o motivare a atitudinei 
; lor, Și 6 curios că întîlnim des această con- 
damnare în bloc a, literaturei nouă chiar a- 
colo unde în timpul din urmă şi: refractari 

“de altădată an ajuns la'convingerea că de 

N
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treizeci de ani încoace nu s'a scris de prisos, 
că opere remareabile-au venit să-şi ia, locul 
în şirul celor de“care istoria, literară va trebai 

să ţină sumă. o 
„ Apreţieri pesimiste asupra literaturei ulti- 
-melor decenii sîntem surprinşi să le vedem 
„mai ales pornind din Franţa. O activitate li- 
terată din cele mai'fecunde s'a desfăşurat a- 

„+ colo după 1880, o legiune întreagă de scriitori 
„sa impus 'atenţianei, principii nouă. şi-au a- 

„” firmat puterea, o sănătoasă orientare şi-a făcut 
dram tot mai. larg, şi cu toate acestea se aud 
mereu glașuri 'de nemulţumiţi, de sceptici. 

„ „Nu ştim “unde mergem, ne copleșeşte anarhia, 
„ne sbatem într'o babilonie de curente literare“-— 
„ aceasta, e. ieremiada pe care o ceteşti fie în 
pagini -de reviste, fie. în, volume de critică, şi 
dacă. aceste tînguiri ar pleca, dela scriitorii 
bătrîni — deprinşi..să vadă. mai întunecat —, 

! Du ar avea nimic neobişnuit, dar se întîmplă 
„să le vedem venind şi din. şirurile celor mai | 

tineri, oa Da 
Să „nu ne ducem.prea mult în urmă, ca să 

“ găsim cuvinte de descurajare asupra. stărei 
de ;acum a literelor în Franţa. Să deschidem. 
cartea '.pe. care a tipărit-o în 1913 Gaston 
Riou.! ipentru a. înfățișa. cîteva . din aspectele 

[i 

  

- 

1. uz, ccoutes. de la France qui vient,
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“vieţei intelectuale francese —:în capitolul a, 
supra, literaturei cetim:. > 

„Que la maison des lettres Soit aujoiird'huii une acon. “de 

ă “Babel, cela est trop &vident; 

"Nos '&crivains ' forment une foule, non tin peuple. “Aucun 

“grand courant, aucune vague de fond n'est venue les soulever. 

„On voit. bien, ici et lă, un petit groupe, une coterie. Mais, 

- dans Pensemble, cest un “pullulement dindividus aitaires, 

febriles, et seuls. 

Questionnez- les. L'uu ale culte du grand sitele,: Pautre 

de Rabelais, Pautre. des temps helleniques, Vautre du mo- 

" yen âge; Celui-ci continue le râalisme ; -celui-lă renouvelle . 

le romantisme;' un "troisitme veut „dâcanter le symbolisme». 

Un 'autre fait „une. savoureuse mixture de tous les in- 

„gredients ă ă la mode“ . Bref, „ CestyPanarchie, le chaos (257). 

- Gaston! Rion nu e tocmai dintre aceia care | 
nu.văd nici o vestire de lumină, în întune= . 

_cimea. literară, de azi ; printre scriitori. dînsul 
distinge pe vre-o doi care -i se par bă aduc 

“ceva nou, regenerator ; totuşi aceasta .nu-l 

împiedecă să presinte în colori aşa, de mohorite 

literatura francesă contemporană. | | 

Ecoul aceluiaşi . sentiment .de neliniște, ne-: | 

mulțumire, ne: vine. din Italia, Criticii sînt 
__ preocupaţi şi acolo de; nesigaranţa,. confasiunea 
"care.apasă asupra literaturei ; după un Car- 
daci, Pascoli, d'Ânnunzio nimeni-se- spune—: 

nu. s'a. mai arătat ca să. ge poată, măsura, 

cu ei, de .nicăeri nu ne-a venit o operă de , 
“impunătoare originalitate. „Astăzi artiștii și 

|



+ 

9 

2... SUFLETUL LATIN a. 

“literaţii“ "— zice G. A, - Borgese! — sînt uu- 
"mai calegători de pe: cîmpuri care au fost se- 
„cerate... Poaţii, povestitorii, dramaturgii arată 
uneori talent, bune intenţii, experienţă în ale 
artei, dar nu ne spun aproape nimic“, Ne-am o- ! 
prit'la cuvintele lui Borgese, pentru că şi dinsal 
este dintre criticii tineri şi nu priveşte ca indi- 

„“ferenţă 'manifestaţianile literare de astăzi. 
"Se poate reproşa însă criticei sale că nu în- 
-_ lătură unele preveniri, că nu aduce o. mai largă. înţelegere, nu încearcă să | - frămîntările actuale ce poate fi socotit durabil, 

distingă din 

„ce va, înlesni, afirmarea; unui 'curent care să E - A ae „AMSemneze 0 nouă epocă în literatura italiană, 
In altă parte Borgese se exprimă, întradevăr, 

„astfel: „Strălucirea de mai înainte-—minunata „ “perioadă - lirică ce şi-a împlinit drumul dela civismul întunecat și slab al lui Pacini pînă „la sensualitatea retorică şi 'tragică a lui d'An- „- nunzio — e sfirşită azi, a pătruns în conști- 

. 

„ arancăm privirile spr 

inţa noastră, vibrează în șentimeutele noastre; ce va fi strălucirea de mîne; -spre care ne ducem 'cu gîndul printr'un fel de credință re- ligioasă' în destinele cultuvei noastre, e o e- migmă pe care o! putem lăsa profeților. De aceea e mai uşor şi mai puţin arbitrar să ne 
e. ceeace moare decit 

  

. - . N . . 
i : 14. La vita ei libro, Turin, 1911, 1, 432, 

1
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spre ceea ce se vesteşte:.! In această judecată 
aruncată prea în pripă şi prea încrezător vedem 

o declaraţie dă renunțare la orice privire spre 

viitor, pentru a întrezări ce cuprinde litera- 

tara de azi ca germeni pentru cea. de mîne, 
ce se va limpezi din ea cu vremea. Cînd cri- 
ticul-ia această - atitudine pasivă, "de simplu . 

. încegistrator, fâră avînturi mai depărtate, i 
se poate spune că nu-și îndeplinește misiunea. 

„Datoria lui este să desprindă, .din “ce con- 
stată, unele elemente, să cîntărească, valoarea, | 

lor” şi să-şi deă samă de. ceea ce se poâte re- 

alisa, cu ele, de ce se anunţă .pentru evolu-” 
țiunea, de mai tîrziu. Şi asemenea elemente .. 

sînt visibile — cum vom vedea — astăzi şi în- 
literatura, - italiană, “aşa că nu'se pote-vorbi 

de ucea desorientare, nesiguranță, sterilitate 

de care se alarnmiează critica, prea, categorică 
în, sentinţele ei. „ - 

„Cu -mai maltă pătranăere decăi Borgese 

“a înţeles starea de azi a literaturei italiene 
Renato Serra, cînd în acele pagini ande trecea, 

în revistă, cu un remarcabil spirit critic, diferi- ' 
tele cnrente şi valori din lumea literară a Ita- 
liei de azi, se exprimă astfel :,e o zi bună în ano- 

"timpul nostru. literar ; un inoment de activitate, 
„der reînnoire; asupra acestui i punot: sînt cel pațin 

  

cp 1, 150,
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de acord aproape toţi, chiar şi aceia care nu 
o spun răspicat.. Pentru toţi e vădit un pro- 
gres în două direcţiuni: aceea a culturei, a 
“judecăţei şi a conştiinţei critice, de o parte; 

„+ „aceea a originalităţei, a bogăției şita nobleţei 
„artistice, de altă parte. Fond de gîndire, pro- 
funditate critică, idealism, într'un cuvînt; și 
pe urmă, noutate poetică, sinceritate şi pasi- 
“une, lirism autentic; înălţare a sufletului, a 
„spiritelor, lărgire a orizonturilor -şi a cunoştin= 
„telor... - acestea sînt frasele şi motivele 'care 

se aud des şi care dan de-odată impresia mo- 
„mentului, fisiohomia şi caracterele Italiei lite- 

rare de azi în realitatea ei“. Lîngă apreţi- 
„verile pesimiste ale: altora, lîngă desconside- 
"rarea încercărilor ce se fac pentru rejenerarea 
literaturei și în Italia, asemenea cavinte vin 
cu o înțelegere mai dreaptă a stărilor lite- 
rare şi cu o critică mai. largă, mai generoasă, 
decît aceea care are partisani nu: numai în 
Italia, ci şi aiurea, e | 
Să nu ne 'însușim, prin urmare,. părerile 
acestei critici sceptice, lipsite de intuiţii — şi, 

„ personal, pot adăuga că dacă urmărind lite- 
ratura contemporană francesă, italiană, ete, aşi fi ajuns la constătări în felul celor pe care 
O — 

. Ei - . 

„1. Le dettere, - Roma, 1914, 13-19 (în colecţia “<L'ltalia dWogzgi“). aa
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le-am văzut la, alţii „aşi fi renunţat la acest curs, 
pentru că ce ar fi folosit să stăruim asupra unei 
producţiuni: „fără vieaţă; în care nu găsești 

destule elemente de care să poţi ţinea samă ? 

Că altfel se înfăţişează “literatura, .nouă.- cred! 
că. va reieşi: destul de clar din expunerile . ce 
vor urma— se va vedea ce bogat material de: . 

- observaţiuni, de, reflexii ne ofere ea, şi,. fără 

a exagera ceea ce--a pus în circulaţie, cite 
“opere. cu adevărat „representative ne-au adus 
„ultimii ani şi ce minunate perspective. se con- 
turează în: orizontul literaturei de mîne... 
e 

Cână îşi îndreaptă cineva, priviitile spre miş- 
'carea literară aşa cum s'a, desfăşurat î în Frânţa 
„după 1880 — căci acolo o vedem evoluînd în 
linii mari şi concentrând o sumă de energii— E 
are fără îndoială, la. început, impresia con- 
fasiunei, nehotăritulai,: rătăcirilor pe “dramari | 
lâbirintice, Niciodată, într adevăr, nu s? au văzut 

“într'an timp aşa a scurt formulîndu-se mai 

4 

malte principii, ciocnindu-se cele“mai felurite 
„tendinţe, disputîndu-şi Jocul un şir de şcoale 
"literare. După simbolism, unii au venit să 
„proclame: ananismul, paroxismul, alţii ana, 
nimismul, simaltanismul, 'regiionalismaul, ete. ! 
şi în faţa atitor formale, unui aşa de “îm 

E .. 

1, Asupra acestor curente şi altora — a. fe aminti pe toate, 
“ chiar: măcar “în treacăt, ar cere o înşirare iprea lungă'— dă - 
-indicaţiuni destul de amănunțite Florian- Parmentier, în vo- 

- lumul Histoire con nfemporaine des lettres 5 frangaises, Pariș, 1914. 
7 e
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pestrițat - mosaie ' de etichefări literare, pu- 
tem înțelege, cum cineva. pierde firul; rămîne 

- nedumerit şi, nevoind.sau nefiind în stare să 
-.,.. cerceteze „mai departe, să vadă dacă cumva din 

acest imbroglio nu se desprinde ceva mai bine 
definit,- îşi . încheie: judecata 'cu credinţa că 

"totul e haotice, 2. pi | 
Dacă. literatura, conten poraniă, în special cea :: 

. framcesă,. se presintă astfel, aceasta nu trebue :: să-ne surprindă. In stăruința, de a se desrobi de tirania forinulelor- vechi, în febrilitatea de a : căuta alte drumuri, . fiecare aduce impulsiuni, 2" credinţe, care:l' apropie :ori îl despart .cînd'de 
* mai mulţi, cînd de mai paţini. Pentru 'a da li- teraturei “altă, înfăţişare, pentru a o pune în acord. cu aspiraţiuni nouă, căi deosebite sînt alese de unii şi de alţii, după înclinările 

lor, după chipul în cae îşi represintă ceeu ce „li se pare că trebue realisat, după prețuirea „mijloacelor cu care 'cred că vor ajunge mai Sigur” unde: ţintesc. Lumea literară se împarte astfel în grupări, în tabere, cu atât 'mai nu-  meroase cu cit: cei care . iau parte la aceste | „“feămîntări, “la, aceste. lupte, aduc, conștient, | | cu convingeri. bine hotărite, o notă particulară, o. interpretaiie , deosebită în ce priveşte pro- blemele literarâ. In aceste lupte, în acest tu- mult de idei. e de. aşteptat ca unii — cei mai : malți, putem zice — să se înșele în ceea ce kb 
, DI : 
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adără, să: ţină cu tenacitate la rătăciri,'să 
creadă că vor putea i impune, "păreri - prea, în- 
drăzneţe, în desacord cu. spiritul: timpului, con-. 
damnate chiar să nu-și găsească. aplicarea 
niciodată. Prin aceasta, ei aduc, fireşte, o con” 
fasiune,. turbară pînă la un timp mersul nor- 

“mal al literaturei, ca şi aceia, care susţin cu 
îndîrjire, credinţe. învechite, dar pentru că. și.- 

„ei, în bună credinţă că dreptatea e de partea 
"lor, urmăresc ceva, deosebit, năzuesc-'spre ceva, 
nou — deşi irealisabil — nu trebue să-i privim | 
cu un desăvîrşit dispreţ. In cele din urmă tot 

„sînt mai interesante, : mai "simpatice, mani- 
festările de felul acesta, oricât de. temerare, 

„oricît de desordonate ar fi, „decît acelea, care 
pleacă: din spirit retrograd, din reeditarea de . 
platitadini, de vechituri din museul literatu=' 
rilor. Sînt! şi 'ele un semn'a] neliniștei, al 
"preocupărilor încordate de a âduce într'o at- . 
mosferă de lîncezeală,. de îmbătrînire, „tresă- 

| ririle, înviorarea,. tinereței. . | 
„In acel. haos -al literâturei . contemporane 

E de care vorbesc unii am greşi dacă nu am 
vedea „puteri de vieaţă, indicațiani şi, afirmări 
de care să nă se poată ţinea samă. Dacă uneori 
haosul e simptomul decăderei, desagregărei, 
alteori inseamnă deslânţuire de energii, cioc- 

- mire de forţe din care o "lume nouă trebue să 
răsară, Cava. haotic în acest înţeles veden
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nu numai în literatură, ci și în alte mani- . 
_festări ale epocei de acum, clocotitoare de as- 
piraţiani, Străbătută de forul năzuințelor mari, 

„*. de falgerările ce brăzdează peste umbre, peste 
—valari turburi, drumurile viitorului, măreaţă 

în meastîmpăral, în sbuciumările. ei — „epocă 
grandioasă . şi teribilă“, cum spune A. Suaris, 

mamepocă,. de anarhie -a; tuturor! valorilor, în 
"mijlocul unei 'turburări generale: Şi totuşi 
nici ina nu afost: mai : frumoasă, Anarhia 
de acum 'nu. este haosul. Confasiunea e fră- 
„mâîntarea ce vesteşte ceva de care nu ne putem 
da bine samă..: Valorile: sînt amestecate nu- 

“la, suprafaţă... „Niciodată, arta şi ştiinţa 
“ma s'au înălţat pînă la culmile .unde au ajuns: az i... Energia, omului a pus stăpînire pe ne- 

A numărate, elemente... „Din. ce în ce materia e „biroita de spirit... Epoca noastră: nu ar fi cea mai frumoasă- dacă nu :ar- fi aceea care ne costă mai mult, şi. vieaţa noastră ar fi mai puţin  încîntătoare! dacă nu n€- ar cere o așa de grea . şi statornică încordare. a 
; Cei care nn înţeleg această priveliște de nenumărate. prefaceri, de înălţări alături de “Prăbuşiri, îşi întore întunecaţi privirile dela „ea şi cred că pot găsi aiurea ce. nu le - ofere 

1 Fssafs, 195-196; ;v, şi A. Mereereau, La, ratata „6E „des sidces: nopvelles, 1 1942,. 307, 

.. g. o. - 4 

miti,
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virăea; de. acum. “li vedem atunci “îndrep- 
tînda-se spre trecut, preamărindu-l pentra: ce 
dedea el liniştitor,. limpede, armonic. 

lată-l, de exemplu, pe Charles Maurras 0- 
punând secolului, actual. pe acela al lui Lu- 

dovie al XIV-lea, pentru că:numai atunci sea-- 
„ajunsese la: acea stabilitate, acea unitate: care 

sînt caracteristica, epocilor mari, i Drebue. res- 
-taurată ordinea. prin toate mijloacele“, spune 
acest osînditor al stărilor. de: astăzi! şi dacă 
se întîrziază, roalisarea „acestei -limpeziri a, 
Vieţei actuale -e pentru că apasă: prea malt. 
povara atîtor- ani, a unui veac întreg de.- 
perturbări, de desordine în toate, După Ch, 
Maurras — secundat aici de adepţii săi; şi 

_ chiar de alţii, ca Rio, care desaprobă 'to-. 
tuşi în: fond: doctrina lui. — anarhia, deso- 

„. rientarea; de azi și în literatură şi aiurea 
ar fi. datorite-Revoluţiei dela 1789 şi roman: 
tismului. Tendinţa de a reface totul, de a în- 
lătura orice: piedeci . care 'se pun în calea re- 
formelor socotite mîntuitoare, proclamarea li-" 
bertăţei „nețărmurite de. gîndire şi acţiune, 
desvoltarea, prea mare a individualismului, au 

„ adas în mod: fatal, susțin Maurras “şi Rioa, 
haosul în care ne găsim... - o 

:" Fără îndoială că toată vieaţa, contemporană 

a. 

  

1 L'action franqaise, 15: dec.. 1903.
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“ poartă uranele. schimbărilor adinci întimplate 
acum o sută de ani, dar a atribui acestor 
schimbări numai efecte: porturbătiare, di- 
solvante, e o exagerare, o dovadă de lipsăde 
discern imînt în. judecare ea realităţilor. 
"Im literatură, mai e nevoie să amintim în- 

: “tarile binefăcătoare, „pe „care le-a avut ro-, 
mantismăl prin emanciparea de .rigorismul, 
rigiditatea “formulelor . clasice, prin. lărgirea 
domeniului artei, prin „Puperea ză gazurilor 
ce împiedecase: mai înainte expansiunile lirice, 

“prin afirmârea puternică , a individualismulai ? 
* Chiar simbolisunil nu s'ar putea, înţelege fără 
pregătirea sufletească | „pe care a adus-o ro- 
„mantismul — în unele privinţe, cum am arătat 
în. cursul de acum doi ani, el continuă. miş- 

_carea dela începutul veaculai trecut. | 
Literatura nouă: a ajuns, orice. s'ar : zice, 

la: un termen. de evoluţiuue care i-a fixat 
definitiv. unele aspecte. A trecut şi ea —cum 

„se întîmplă totdeauna cu începuturile labori- 
oase şi îndrăzneţe — printr'o „perioadă de ne- 
dumeriri, incoherenţe; abateri dela calea, dreaptă 
şi chiar astăzi 'a mai păstrat ceva din. primii 
ei. ani de îndramare, dar spiritul critic, expe- 

- rienţele de pînă acem, au clarificat îndeajuns 
directiva ei, 

| Dacă astăzi ' se mai vorbeşte de desorien. 
tare; 'e pentru că nu s6 înțelege totdeauna ce 
pi Ia 

: i i “i 
[E 
r, 

     



„ parte, pentru că e suspectată, 

turei şi chiar cînă s 
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trebue 'să fie: literatura unei epoci, aşa de dez 
osebită de cele de altădată, şi pentru că mulţi 
nu ştiu să aleagă din mulţimea de producţiuni. 
adevăratele valori. O parte mare de vină are | 
aici, fâră îndoială, critica prin atitudinile ei 
cînd de ignorare, 'cînd. de nedreaptă apreţiere 

„a “scrierilor ce se ridică mult deasupra comu- - 
nului. Sînt, de sigur, şi azi: critici care nu se opresc -la asemenea atitudini, ci: caută să: pună în evidenţă ce cuprinde dubabil litera- tara -nouă,. să semnaleze” operele de samă “dar acţianea, lor e prea limitată, nu are. destul „ecou, Pentru a; schimba, felu] de judecată a ce- . lor mulți, pentru înlăturarea, rătăcirilor dirze | nu e. suficientă critica închisă. în. citeva vo: lume.: O acţiune mai întinsă și: mai directă ar putea avea; în acest sens presa. Tot aşa învă. ămîntul, şi în deosebi Universitatea, Da, presa ştim cit de puțină 'atenţiune dă litera: 

e opreşte Ja-ea nu-i vine mult în ajutor, nu contribne cam S'ar cuveni la buna orientare a publicului. La Univers. tate literatura, “nouă: e sistematic lăsată la o 
pentru că se 

e vrâme să i 
sur ce ar fi o protestare îm= 

pare, inoportan san 0 pierdere d 
se consacre: cur 
potriva unei tradiţii socotită inatacabilă, Ce binefăcătoare infiaenţă; ar avea totuşi și Uni. |! „ Versitatea, dacă nu S'ar.isola 'în exclusivi<m, 

7 4 
£
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Ei dacă î în preocupările ei: şi-ar lua locul pe care 
cred că-l merită critica a aplicată la, actualitatea 

literară. | 

„ Asemenea, critică presupune aptitudini spe- 
ciale. Cînd t6 găseşti în faţa unei literaturi 

în formaţiune trebue să-ţi dai- samă de sab- 
“stratul ei sufletesc, să alegi ce se desprinde 

a din ea mai seminificativ, mai bine reliefat, să în- 

Si tîmpini. ca o privire înţelegătoare, de largă 
. simpatie, ce' „aduce noa, dar durabil totodată, și 

să înlesnești buna, ei îndrumare. In calitate de 
"critic “se poate spune că. ţi se cere să aduci 
* în acest cas însuşiri pe care . le aşteptări şi 
dela cineva, care se află dinaintea unui saflet 

„ meformat, tînăr, 'şi e chemat să-l pregătească 
"pentru vieaţă ; el e dator. să distingă :predis- 

„ posiţiile hotărîtoare, părţile caracteristice, fun- 
damentale, ale unui asemenea suflet şi să con- - 

„tribae la deplina desvoltare a lor. 
„Criticul trebue să fie înainte de toate un | 
înţelegător adînc al sufletului contemporanilor 

„săi — numai astfel. va, putea fi o călăuză lu- 
- minată, a, lor în co troversele literare. 

::Pe lîngă învinuirea de haotică, desorientată,. 
se aduce: literaturei. nouă şi aceea de fi arti- 
cială, :fără contat direct cu vieaţa, înstreinată 

de safletul celor mulţi — o literătură; de „esthe- 
tes deshumanis6s“,:de. Jocuri: uşoare ale fanta- 
siei, . ds mtristo, ar niente“ , » pierdută în di:



„CUM TREBUE PRIVITĂ LITERATURA 33 

vagări, visată în singurătăţi- polare. A răs- 
punde la această învinaire e a reînnoi, prin- 
tre altele, discuţiile asupra rolulai social, 
moral, al artei, dar asemenea discuţii - au 
ajuns prea oţioase astăzi şi de aceea nu ne 
vom opri la ele pentru a căuta, în înşirări 
de coasideraţiuni, temeiari de care nu mai 
are nevoie un adevăr ce reiese dela sine, e 
înțeles de orice minte nefalsificată de preju- 
decăţi şi pedanţism. o. 

Arta are valoare prin ea însăşi, prin ceea ce 
realisează singură în nemărginitul idealarilor 
ei. Darurile pe care ni le aduce din împără- 
ţia Framosalui nu au nevoie 'de autorisări de 
liberă trecere.: Ce . vine în numele ci e bine 
venit şi. respinge orice recomandaţie streină, 
toate - certificatele. sociologilor și moraliștilor, 
O.creaţiune artistică are, de bună samă, re- 
percusiuni variate, îşi exercită acţiunea, în ne- 
numărate direcțiani, provoacă, mai carînd ori 
mai tîrziu, schimbări în suflete, se manifestă 

„ca o forţă cu. efecte sociale şi morale, dar cel 
care a conceput-o a fost preocupat înainte de 
toate de semnificaţia ei din punctul de vedere. 
exclasiv al artei, fără să se gîndească la, în- 
riuririle ei mai depărtate, la ce va resulta din 
ea pentra alte preocupaţiani. Arta adevărată, 
spune Romain Rolland într'an fra 
e ca lumina. soarelui : străluceşte cu puterile 

o 
o. 

mOS pasaj, 

,
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ei şi-şi împrâştie razele fără: să ştie ce vară: 
sări din atingerea lor: .. 0. îi 

"Dart le plus haut, le seul diguie de ce nom, esi au des- 
-. sus des l0is d'un jour : îl est une comtte lancte ă travers 
Pinfini. II se peut que cette force soit .utile, il se peut 
qw'elle semble inutile, ou dangereuse, dans Pordre. des choses 
pratiques ; mais elle est la force, elle est le imouvement et 

-le feu ; elle est Peclair jailli du ciel ; et par îă, elle est 
- sacre, par Jă elle est bienfaisante. Ses bienfaits peuvent 
âtre: mâme! de 'ordre pratique ; mais ses vrais, ses divins 
bienfaits sont- comme. la foi, de Pordre surnaturel. Elle est 
pareille au "soleil,. dont . elle! est.issue. Le soleil n'est ni 

IN moral, ni immoral,. 1! -est Celui. qui Est. Il cclaire Ia.nuit 
„des espaces, Ainsi, Vart.! N i N 

“Prin caracterul ei de independenţă, arta se a- 
“seamănă cu ştiinţa. Şi aceasta trăeşte prin 
ea însăşi, indiferent dacă poate: servi la unele 

„aplicări streine : de izvoarele. ei, indiferent 
dacă; cineva vine să-i dea o destinaţie socială; 
morală. Omul de “ştiinţă urmărește idealul său 

| de: adevăr, fără: să se întrebe :ce aplicare-vor 
găsi descoperirile lui, de ce utilitate vor putea 

" aJange cu vremea. Oare un Darwin se gîndia în cursul cercetărilor sale la ceea ce alţii au căutat 'să dedacă din ele pentru: formulări tendenţioase ? "Teoria, laptei pentru existenţă li s'a -părat unora că -pogte jastifiga: principial „Că în vieaţa socială. drepturile celui: mai tare, 

A 

1, Jean: Christophe :- Le buissori ardent, 333, _:.1  
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forța, oricum sar manifesta, sînt factorul ho- | 
tăritor, şi cum acest principiu a fost: judecăt 
de alţii ca anti-social, anti-moral, a urinat că 
teoria marelui învăţat a fost denunţată de 
aceştia ca protivnică moralei, primejdioasă 
pentru. bunul: mers al societăţilor. După îm- 
prejurări, dopă unele aplicări,-cîte descoperiri 
ştiinţifice nu 'ar putea fi taxate de imorale! 
„Se poate totuşi. “spune că această imoralitate 
„a tost în intenţia celor cărora "li se datorese 
descoperirile ? Ştinţa adevărată — : ca şi arta — 
nu este nici morală, nici imorală şi despre cel 

„care se devotează ei se poate spune — ca şi . 
despre artistul ce a, realisat. uni ideal de - fru- 

mos —că, şi-a “împlinit misiunea de îndată ce 
a ajuns la stabilirea anor adevăruri. , 

Şi arta şi știință trebue, prin urmare, lă: ! 
sate să beneficieze de autonomia, lor, fără să. 
le .mai supunem la criterii de judecata în care 
se furişează consideraţiani streine de ele. . 

Se înţelege atunci că înce priveşte lite- - 
teratura actuală nu avem dreptul să - “punem 
altă întrebare decit aceasta : ' aduce-ea valori 
reale, înseamnă. oare un punct nou de ascen- | 
siune în drumul artei? Din cercetarea noastră 
se va vedea, că răspunsul ne vine aşa cum îl 
așteptăm, că literatura nouă cuprinde ele- — 
mente demne de luat. în samă şi, ca atare, 
poate” sta în , faţa celei, „mai exigente critice, 

7
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Vom constata de asemenea că ea nu a ran 
cum se crede, într'o dispreţuitoare isolare de N pasionează spiritele contemporane, că nu Ă 0 literatură „hors du sicele“, ci, - dimpotrivă: 

: ei 
„& păstrat contactul cu vieaţa, cu multiplele e aspecte; aceasta, însă nu în felul com înteles unii, ca 0. literatură de propâgandă, de e doarii,. luînd ostentativ apărarea unor anuni cause şi degenerînd în retorism și demagogie cum s'a întîmplat pe vremea romanticilor d ci căutînd sugestiuni în priveliștile lumei e azi, alegînd din ea, unele motive pentru a deriva în artă,-a le poetisa. „*- Dacă se Susține că literatura nooă nu :are 

Si , . | Ay a. 
legături mai strînse “cu realitatea, aceast: . Provine nu „numai din aplicarea: în critică - 
criteriulai fals pe care l-am. văzut, ci şi dintro altă” împrejurare, Asupra ei în întregime se proectează, intenţionat sau - din ignoranță, o aprețiere dedusă din cîteva impresii. Printre "scriitorii de azi întîlnim temperamente 

de vi- » Sători, şi aceștia, adînciţi în reveriile lor, par întradevăr 
că stau mai departe de vieaţă. Scriitori cu asemenea Predisposiţii su văzut, au strălucit chiar, în, alte epoci literare, ală- tari de cei inzestrați cu safi  teriorisîndu-se 

activ, energic. Intro literatură cam este cea actuală, ca atîtea curente, atitea idei ce se agită şi înlesnind manifestarea 
in. 

7 
. 

  
et tumultaos, ex 
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dividualismului, este şi mai natural. să vedem 

0 mare varietate de temperamente şi, de multe 

ori, cu totul opuse sana părînd astfel. Pertru. 

critic această varietate are. ceva atrăgător şi 

e in. prilej de nenumărate reflexii. De-altfel, 

el este: dator să nu-şi oprească preferinţele 

numai la o' categorie sau alta de scriitori ; cît 

timp şi, printre unii şi printre alţii se găsesc 

personalităţi adevărate, ele trebuesc ţinute. 

în samă, fără reserve, fără porniri exclusiviste. 

Literatura, pe care ne-au dat-o. visătorii, 

contemplativii, nu avem'dreptul să o socotim in- 

ă ferioară, ca 'îndeletnicirea unor spirite ane- 

„miate, bolnave, fugind de atingerile cu lumea 

şi închizîndu-se în sihăstria lor. Sint visători 

și visători unii : fiinţe banale, dacînd o viraţă 

ştearsă, trindavă, fără înălțări de emoții ;: 

alţii: suflete alese, bogate, avîntindu-se spre 

culmi unde fiecare clipă aduce parcă un har 

dumnezeese gîndurilor. Se poate spune despre." 

aceştia, din urmă că rap legăturile cu vieaţa, 

că se isolează în turnurile lor fantastice ? Ca 

să visezi, în înţelesul înalt, trebue să ai un 

suflet de o rară. sensibilitate, vibrător şi în 

tensificat în acumularea de nenumărate im- 

presii. Eşti sărac sufletește în apropierile de 

vieaţă, în ceea ce ea răsfrînge spre tine în 

fiecare zi :—vei fi sărac şi în vis; eşti dintre 

cei bogaţi, cu mintea și inima deschise la ce
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se petrece în jurul tău—vei transpune şi în 
vis bogăţiile pe care le-au adunat gîndurile 
tale pretutindeni. Un poet superior care ne prt- 
Siuiă visurile lui în formă artistică nu poate 
fi niciodată dintre aceia, care nu au luateon- 
tact mai des cu realitatea, nu au trăit-o pu: 
ternie “și nu au cules din grădinile 'ei buchete 
minunate de gînduri ca. să: le împărtășească 

“Şi nouă, E N 
Cînd. te cobori din înălțimile eterate, întor- 

cîndu-te la vieaţa taturor,-e fatal să priveşti 
cu alţi ochi ce -se desfăşură dinaintea lor, 
să „aduci :0 'visiune nouă. Inţelegemi atunci - 
pentra ce un artist după ce a trăit câtva timp 

- în- abstracţianile lai şi se întoarce la realitate. 
„va fi mai în stare: decît alţii să descopere în 
ca aspecte nebănuite, taine de poesie —— cum 
în Oiseau bleu al lui. Maeterlinck, 'Tyltyl, în- 
toreîndu-se din călătoria. lui de vis, -găseşte schimbat, încîntător, tot; ce lăsase la plecare.. 
hevenind printre ceilalţi, printre aceia care 
nu' ştiu. să se: ridice deasupra concretului, 
imediatului, else va simţi de sigar înstreinat, 
dar această înstreinare — fie că o exprimă, [ie că o lasă în tăcere— nu-l va face să “se în- depărteze prea mult de ce se întîmplă în ju- 
ral lui; va relua, „pînă. la o nouă: evadare în 
contemplări, raporturile mai directe cu rea- 
litatea, o va.observa, o va interpreta altfel 

N 
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decit cei mai mulţi, 6 ya înfrumuseţa cu gin- 
durile lui venite de -curînd. de departe, înno- 
bilate. pătrunse de puteri nouă, de.ceva su- '| 
prapămîntesc. Visul e o călătorie; de lumină, 
de purificare, de pregătire sărbătorească pen- 

truînţelegerea mai: înaltă a vieţei. - ' 

Se “zice de: obicei despre un visător că eo. 
fiinţă inabordabilă, un misantrop, un egoist, 

un duşman al sentimentelor pe căre se înme- - 

meiază o societate — un fel. de neom 'sau, cu 

să schimbăm'cuvîntul lai Nietzsche, un suh-om. 
La o asemenea denaturare a fiinţei noastre 
să ducă într'adevăr 'visul? Concentrarea gîn- 

durilor'te pune în: înăsură, să, pătrunzi, să în- 

țelegi mai: uşor sufletul tău. Mai mult: sufle-. 
„tul altora, „pentru că, . observîndu-te pe tine, 

mereu, ajungi "să-ţi: dai mai bine ''samă . de 
procesele psihice şi să le desluşeşti la alţii. 
Un poet visător, stăpînit de emoţiuni puter- 
nice: de durere ori bucurie, va. fi în stare, în 

" clipele. sale de descihrajare sau deextas, să 
“înțeleagă mai bine decît niulţi: suferinţele şi 
bucuriile altora, pentru că -din ce simte el îşi 
vai! putea, da samă de ce pot simţi şi alții. 
Poate să pară an isolat,-un egoist, visătorul; | 

dâr de fapt el trăeştei şi vieața celor de care 
stă întru câtva: departe, şi în „anumite îm- 

prejurări poate. da dovezi de noblete, gene” 

fe
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|. 
rositate, mai mult decît atîţia care numai 

„ paradează sentimente superioare. 
In vis,. sufletul nostru trece dincolo de cel 

opreşte în alte;împrejarări, învinge fărmariti 
se pune în comunicare cu ce altfel i-ar fi ră 
mas necunoscut. Ce părea mai înainte fară 
vieață, inert, i se. arată  însafleţit, transmi 
țînd pînă la el ecouri, chemîndu-l să se apr 
pie de lumea ce i se revelează. Forţele 0 
culte ale : natarei capătă glas, misterul îşi 

_desvălue minunile — o fraternisare transcer- 
dentală” se stabilește între suflet şi ce vint 
să-i vorbească. din depărtări, din nemărginit. 
Numai prin vis putem cunoaşte acea yolap- 
tate intelectuală rară pe care au simţit-o 
totdeauna misticii, pânteiştii — şi ne patem 
inchipui un spirit superior care să nu tindă! 

„spre asemenea avîntări care deschid gîndurilor i 
perspective, maiestoase ? N o 

Visul ne smulge şi din alte ţărmuriri între 
„care obişnuim să ne închidem... Ne maulţamim 
cele: mai deseori să trăim din ce ne ofere 
presentul, să reducem totul 'la impresii de 
moment, care ni se par suficiente ca să umple | 
zilele noastre. Dar e destul atita ? Pentru a trăi mai intens şi 'a simţi mai „multă. poesie 
în jurul tău nu se cereoare să te duci cu mintea 
dincolo de clipa unde te găseşti, să prinzi 

“citeva tremurări de lumină din zările depăr- 
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“tate, să cauţi să te apropii de misteriosul 
mîne? Şi cînd mai bine ca în vis poţi trece 

peste ce caută să-ţi '“ascunâă timpul? Se poate, 
iarăşi, închipui idealismul fără anticipari asu- 

pra viitoralui, fără exoduri spre el? 

Prin reculegerile la care ne chiamă,: prin 

îndemnurile pe care ni le dă să ne coborîm 

în adîncurile sufletului, visul contribue la în-. 

tărirea individaalităţei noastre. E an mare 

dar să ştii să rămii mai mult timp ca gîn- 
durile tale, să le cercetezi mereu pentra a: 

vedea ce puteri âscund şi cum din armoni- 
"sarea, lor se va, reliefa personalitatea ta. Vedem - 

imprejurul nostru pe atîţia ce se agită, aleargă , 

mînaţi de ambiţii, de himere, şi totuşi se poate 

'spune despre ei că aduc existenţei-lor şi al- 

tora mai mult folos decît aceia care în singu- 

rătatea, meditaţiilor, adaugă zi cu zi la tesau- 

ral lor 'safletese şi-l trec mai departe? La 

mustrarea, ce i se face că rămîne prea mult în 

isolarea lui Poetul de care ne vorbeşte Paul * 

Claudel în „La maison Termce! raspunde 

astfel: 

Celui qui fait beaucoup de bruit se fait entendre, mais 

Vesprit qui pense w'a pas de temoiris.- 

„„beaucoup d'agitation ne sert pas... 

”” Faites que je sois. comme un senieur de solitude et aue 

celui que entend ma parole . 

1. Cina, grandes odes,. 156, 104, 
e... 

.
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7 

"Rentre chez lui inquiet ct loura, 
Cominent Dicu enirera- t-il dans ton coeur sil n'y a puint 

de place, : 

Si tu ne lui fais une habitation ? Point de Dieu pour 

-toi sans une €glise et toute vie commence par la cellule: 

__ Dacă nu star fi găsit mai mulţi care să gin 
dească în singurătatea lor ca poetul lui Claudel, 
cîte. goluri nu s'ar vedea în istoria civilisa: 

ţiei, ce departe ar fi lumea de ce este astăzi... 
“ Visătoral ajuns: în plină desvoltare a per- 

sonalitâței sale este un creator.. Dacă pentru 

„mulţi el nu apare astiel şi ceea ce vine delu 
“el'e socotit ca o rătăcire sau,-cu oarecare in-: 

- dulgenţă, ca un captriciu;. un lax, nu judecata 
- lor este aceea care „hotărăşte. Nimic din ce 
produce o-minte în. clipele de extas, în visu- 
rile ei dincolo: de. hotarele' între care rămîn 
alţii, nu este fără folos. Cîteva versuri în care 
cineva lasă, să vorbească visurile lai cele mai: | 

„frumoase sînt o sugestiune. pentru întrezări- 
"rea unei lumi superioare, sînt o binefacere, an 
glas de lumină coborit în negurile, în pustiu- 
“zile atîtor zile pe care ni-i dat să le trăim: - 
Ca spiritele vulgare găsesc de prisos, privesc 
ca nimicuri tot:ce ne aduc visătorii, aceasia 
e ușor de înţeles. Eşti însă surprins. să vezi 
minţi mai luminate -judecînd tot astfel. De 
unde să vie, această. desconsiderare- a „celor 

4  
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cate ar trebui, dimpotiivă, înălţaţi în prețuirea 

tuturor ? Re: o . 

Azi cei mai mulţi s'au deprins 'să judece 

după cîteva păreri unilaterale. Pentru aceştiu 

singar omul „activ“ — chiar cînd se manifestă 

desordonat, cînd îşi risipeşte energia—înseamnă . 

ceva, merită să fie luat în samă. Visătorul e pri: ! 

vit ca o umbră din alte vremi, ca un declasat, 

un parasit, ca o „non-valeur sociale“, pentru că 

se crede că el nu represintă activitatea, e- 

nergia. Visul nu se. poate totuşi zice că paru- 

lisează voinţa, .te: face inapt pentru acţiune. 

„Le râve est encore de action“, spunea Jules 

| Latorgae, - şi nu susţinînd o parudoxă. Prin 

concentrarea gîndurilor, prin sforțările de atî- : 

tea ori eroice pe care. nile cere, visul. e un to- 

nifiant sufletesc. Numai observatorilor saper- 

ficiali ai vieţei, necunoscătorilor fivei omeneşti 

în complexitatea: ei, li se pare că dela vis. la 

acţiune e o prăpastie. Oare atîtea, fapte mă- 

_rețe pe care - le-a înregistrat istoria -sau pe 

“ care le vedem îndeplinindu-se sub: ochii noștri 

nu sînt, datorite impulsiunilor pornite din fal- 

gerări ale minţei în" momente . de reculegere, 

de visare? Cetind biografia oamenilor de 

"acţiune, ale celor cu deosebire representativi 

în această privinţă — eroi, cuceritori —, nu 

» descoperi că şi ei se cufundau deseori în lumea 

„visurilor? —-şi de: sigur âtunci s'au luminat 

ţ p 
' . i 

i 
. 
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în mintea. lor atîtea fapte ce aveau să-i facă 
nemuritori. In “ safletul unui Napoleon vitea- 
zal-nu se întîlnia cu visătorul? 

Visul e ca. nebuloasele ce se prefac în stele. 
Din el răsar lumini în dramurile noastre, el 
dă. putere, strălucire faptelor— fără el vieaţa 

„ar fi lipsită de cea mai frumoaşă podoabă. 
, Să nu nesocotim prin urmare pe cei cart 
„Se îndreaptă spre vis și ne chiamă să-i ur-: 

măm — ei sînt adevăraţi binefăcători ai noştri, 
prin ei ajungem să cunoaştem mai bine poesia 

„vieţei şi taina “de a ne păstra sufletul tînăr. 

. 
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IDEALISMUL NOU . 

Dacă în cei din urmă treizeci de ani nu ar . 

fi apărut cîţiva visători, cîţiva idealişti, nu 

am avea astăzi o literatură despre care să 

putem spune că represintă 0: fasă însemnată -. 

de evoluţiune. Idealiştilor îndrăzneţi, Însu- - 

foţiţi pînă la fanatism de 0 credinţă, le da- 

_torim desrobirea, de ce a ținut gîndarile noastre 

prea mult în loc. „Idealiştii trec peste timp 

ca să grăbească viitorul ; sufletul lor trăeşte 

înte'o continuă neliniște, în dorul de. a cuceri. 

„lume nonă. De o asemenea nelinişte îi vedem 

stăpîniţi pe, seriitorii' care încep să se mani: 

feste după 1880. şi ea se arată întiia oară în 

Franţa, — acolo unde - sufletul latin avea să 

ajungă la, plenitudinea lui de desvoltare. . 

„Sub impulsul ideilor care . trebuiau să aducă, 

0 revisuire a conştiinţelor, o concentrare de 

forţe pentru, vealisătri nouă s'au tăint atunci
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drumuri luminoase nn numai în literatură, ci 

şi în alte direcţiuni. Aceste “prefaceri s'au 

„produs uneori. încet şi fără să fie mai bine 

"observate, “fără să se înţeleagă însemnătatea 
lor — ceea ce a făcut pe unii să nu înceteze 

» dea repeta ieremiadele asupra: decadenţei la- 
tine.—, dar astăzi sîntem în măsură să ne 
“dăm samă. de ce âu adus ele şi cît ne-au în- 
depărtat dela spiritul. care domina acum citeva 

- decenii. Ar fi fost, de altfel, surprinzător ca 
„Safletal latin să nu-şi manifeste iarăşi vigoarea, 
„să nu arate că e capabil ds continue înnoiri. 

A 

„. Ce-l. distinge e tocmai acea nelinişte de care 
„vorbiam, acea mobilitate .în care mulţi văd un 
defect, o dovadă de superficialitate, de nesta: 

„tornicie, pentru că nu. ştiu să distingă părțile 
ei bune. Sufletul latin fiind adînc: impresio- 
nabil pare uneori că nu se poate fixa la anu- 

„mite idei; anumite sentimente, dar cine îl în- 
ţelege, cine ştie să vadă dincolo de unele a- 
parențe, descopere aici o notă de superioritate: 
vioiciunea care-l caracterisează şi-i .dă posibi- 

„litatea de a acumula, cît mai.malte impresii de a trăi febril, de a lărgi orizontal gîndu- 
rilor şi a aspira mereu spre 'o îmbogăţire. a 
vietei.: . N ” 

Prin impresionabilitatea lui, sufletul latin | e predispus: să trăească în mai directă atin- sere cu realitatea şi, “prin “aceasta, să fie mai  
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profund observator. El se. deosebeşte astfel 

de sufletul germanic care e stăpinit de tendinţa 

de a se pierde în abstacţiuni, şi uneori această 

pornire îl duce spre ceva. bolnăvicios, - întu- 

necă sau falsifică, în manifestările lui, noţiunea 

'realităţei. “Din “darul de a privi vieaţa. cu 

o .curiositate încordată, veşnic: vie, şi din 

celălalt, al mobilităţei impresiilor, emoţiilor, 

resaltă că sufletul latin ajange, să simtă mai... 

uşor, contrastul dintre 'ce întrevede în aspira- 

țiunile lui - şi ce-i: ofere realitatea, iar -din . 

acest, conflict” porneşte: stăruința de a. căuta 

"ceva. nou, în acord cu ce se; așteaptă: “In 

literatură, asemenea, : predisposiţii -trebniau - 
să. aducă: prefacerile care-şi fac: drum în - 

Franţa după 1980. Realitatea literară. de pînă 
ataaci nu mai putea mulţumi pe: scriitori.. i, 

în. neaștîmpărul lor. de a, trece peste ce era 

stagnare, rutină, nu au întîrziat să dea sem- 

nalul, regene rărei. : , | . 

Sufletul latin e şi -foarte predispus spre in- - 

dividaalism. La popoarele „romanice libera ex- 

pansiune a eului e -mai vie decît la cele ger- 

manice, unde uniformitatea.. de gîndari, de 

sentimente, se vede stăpinind prea deseori. 

Individualismul latin e uşor ' de recunoscut 

atit în literatură, cît şi în alte manifestaţi- 
„ ani—nicăeri într'adevăr nu “găsim. mai des ca.- 

în istoria popoarelor latine temperamente;- indi-. 

pi
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viduulităţi bine reliefate, gata la protesture, 
la - revoltă, sentimente cure sînt la -basa 
dfirmărei personalităţei. Un Latin ajunge 
mai curînd decît cineva aparţinînd altei rase 
2 

să simtă ce nu mai poate corespunde unor as- 
pirațiuni înaintate, ce este demodat. Simţul 
acesta, presupune o voicinne rară în procesele 
sufleteşti, un dar deosebit de a pătrande îm- 
prejurările, de a preţui valoarea faptelor, o 
stăpînire sigură a lor şi putinţa de recule- 

„gere pentru “a renunţa fără şovăire la ce a- 
parține trecutului şi a porni pe drumuri ne- 

„străbătute de alţii. Cavintele lui Andre Gide: 
„să te desfaci de trecut cum: pâsărea în sbor 
"își lasă umbra“.! sînt o mărturisire de sailet 
latin şi în ele găsim credinţa de care. au fost 

„ călăuziţi scritorii noi, de care trebue să fie 
însufleţit oricine cînd vrea să se smulgă din 
tirania, a, tot ce caută să-i paraliseze gîndu- 
rile, să-i oprească avîntările îndrăzneţe. 

Se poate înţelege astfel pentru ce în Franţa, 
unde sufletul latin: a evoluat cu mai multă vi- 
goare, sa ajuns de treizeci de ani încoace 
la o nonă' şi puternică afirmare de principii 
literare. Acolo vedem cea mai bogată eflores- 
cenţă de idei, de acolo a pornit simbolismul, cu 
ramificaţiunile lui, după parnasianism, natura- 

1 Pimmoratisie,. . 
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"lism şi romantism — atîtea semne de activitate 
intelectuală intensă în cursul unui singur veac, 

atitea, duvezi de fecunditatea geniului latin. 
Dacă aceste constatări se aplică la Franţa, 

să vedem ce putem spune despre celelalte 
țări. latine, să arătăm cum ele s'au alăturat 

la semnalul plecat de acolo. . 
A trecut malt timp pînă ce în Italia să se 

simtă nevoia, unei prefaceri a literaturei. Numai 
în anii din.urmă! cîţiva scriitori au înţeles că 

trebae să rupă categorie “cu credinţele înve- 

chite— „arracher du tombeau la pense itali- 
enne“, cum spune Romain Rolland î în altimal 
volum din Jean-Christophe (La noutelle jour- 
ie) ande înfăţişează foar te viu lupta dintre spi- 

“tital- non şi cel: vechi în Italia. Pentru 
moment totul e “însă, numai În pregătire şi nu 
Sar putea aminti decît, vre-o două, trei 'per- 

sonalităţi care luptă pentru schimbarea convin- 
. geriloe literare ale coinpatrioţilor lor. Printre 

aceştia, patem menţiona pe "Papini ' care în 
articole de” revistă, în conferenţe, caută. să 

smulgă spiritul italian - din: amorțeala în care 
a stat prea multă vreme. Intr'anul din avtico- 

Iele sale, iâtă cum se exprimă, . acest scriitor | 

„Ca privite la spirital înapoiat la acel „senni-: 
 ferismo generale“ care domină în Italia : „mulţi - 

care ar fi putut. da, ceva nou şi puternic s'au 
simțit | „apăsaţi de atmosfira ' de antichita- 
te, de tradiţie, de formule, de academii, de
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şcoale, de. strălucire trecută, de amintiri nos 

talgice, care e atmosfera normală; a spiritului 

italian din secolul al XV-lea şi al. XVI-lea 
pînă! astăzi... Orice încercare de a da cerâ 
mai deosebit, mai îndrăzneţ, orice sforţare .spre 

ceva nou, spre modernitate, sînt condamnate 
de cei care cred: că numai ei judecă sănătos, 
de păzitorii de musee şi de biblioteci, sînt 
socotite ca nerozii, slăbiciuni, copilării, înşe- 

lătorii... Această adorare oarbă a trecutulei 
ne umileşte,: ne micşorează“! Un alt critic 
pe care l-am :mai amintit. şi nu dintre cei 
-mai hotăriţi apărători ai “inovaţiilor, G.Ă. 
Bergese ?, constată și el că Italia e înnăbu- 
şită de prejudecăţi, că nu a ajuns încă să se 
bucura: de mai: multă libebtate intelectuală 
şi atribue aceasta tiraniei principilor şi cle- 
ricalilor care a lăsat urme adînci .pînă azi. 
Cînd considerăm întreaga atmosferă. sufletească 

„din Italia, părerea, lui .Borgese. are.o parte de 
adevăr,. dar dacă ne referim. în special la lite- 
ratură. trebue să căutăm în alte cause,. mâi 

„ directe, mai aproape de împrejurările de. azi, 
„explicaţia. stagnărei prea, îndelungate. Moşte- 
nirea romantică . şi. cea clasică apasă încă 
mal: asupra, 'literaturei italiene ; de aceea. 

  

1, mio futurismo, Florenţa, 1914, 13-15.: 
2. La vita e il libro: 1, 454... . 
MI pi 
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chiar scriitorii mai de samă dintre "cei noi 

ne fac impresia unor întîrziaţi; ei mu'au ştiut 

să se emancipeze de ceera caduc în formulele ro- * 

mantice şi clasice; sentimentalisrnul uşor, emfasa 

ori rigiditatea, academismul, le întîlnim încă 

des în operele lor. De altă. parte, ei au stat 

"în general prea isolaţi de mişearea, „literară -: 

din Franţa sau cînd au asimilat cîteva .ele- 

mente din eu nu le-am supus la o mai pro- 

tanda; elaborare, le-au alăturat prea artificial 

la cele tradiţionale, dîindu-ne astfel ceva eclec- 

tie sau hibrid. Chiar aceia care'caută să. 

rupă cu trecutul, să reajiseze, o literatură cu 

totul nouă, mai păstrează uneori din “spiritul 

de altădată, cum vom: vedea cînd vom cerceta 

“mai de aproape opera lor. Italia trece printr'o: 

crisă literară ce se va limpezi incontestabil 

în favorul credințelor rouă, cu toate incoheren- 

țele, bizareriile! şi exagerările care le împiedi- 

că, pentru moment, să se afirme mai'categoric 

și cu mai mult folos. DIE 

In Spania literatura nouă: nu & găsit îm- 

prejurări mai prielnice. Pregătirea pentru a 

se îndrama spre.ea putem spune că a lipsit - 

şi mai mult decît în Italia. Decăderea inte- 

lectuală a Spaniei a fost semnalată ds malte ori. 

“Spiritul reacţionar,. lipsa de curiositate pentru 

manifestările intelectuale -mai recente şi MA. . 

originale, o atmosferă. copleşitoare de nepă” .
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sare şi “iguoran ă, au ţinut Spania departe de 
progresul din alte părți. huben Dario înfățișa 

astfel, acum vre-o cincisprezece ani, stareaei 
intelectuală : : „sînt unii care recunosc şi pro- 
clamă 'ca glas tare că principala causă a atitei 

 decăderi şi raini e înapoierea generală în care 

se găseşte poporul spaniol; ei recunosc că nu 

s'a făcut nimic pentru a nu mai rămînea între 

zidurile seculare care au înnăbuşit sufletul na- 
„ ţional... La generaţia, care se ridică, în afară 

de o suflare ce se simte venind din afară și 
pătrunzînd prin fereastra -pe care au îndrăznit 
să € o deschidă în castelul feudal cîţiva scriitori 

"de samă, nu vedem decît literatură de 
masti de cafenea... critică. răutăcioasă, goană . 

dapă cîştig uşorla teatru, după colaborări . 
la cutare ziar ce plăteşte bine ; o producţiane 
fără vieaţă şi falsă; pornind dintr'o necu- 

„noaştere, a. progcesalui : sufletesc ce se vede 
aiurea, dintr'an iconozlastism nesocotit.. ori 0 
năivitate de necrezut, dintr'o adorare oarbă a 
idolilor îavechiţi... Panatismal tradiţional, de 
o parte, anumite c concepţii estetice, de altă parte, 
au imobilisat spiritul spaniol în așa fel că, după 
expresia lui Juan Valera, nu poate să se aviînte 
'nici la doaăzeci şi cinci de paşi“. Aceasta îm- 
piedecă, înrîurirea, oricărui spirit cosmopolit, 
ca şi expansiunea individaalismalui, libertatea 

„n Sau ca să întrehuinţăm un cuvînt consacrat, 

9 
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anarhismul în artă, punctul. de plecare al evo- 

luţiunei moderne sau moderniste“ 1; În timpul 

din urmă constatăm totuşi o schimbare în 

vieaţa intelectuală din Spania. Nu se mai vede . 

aceeaşi ostilitate ca mai înainte împotriva ide- - 

ilor care sau impus în alte ţări, misoneismul 

a mai scăzut şi literatura a început să se ori- 

enteze spre ceea ce-i va imprima definitiv 

caracterul de modernitate. Sînt încă puţini. 

scriitorii care. nu mai vătăcesc pe căile vechi, 

dar prodacţiunile lor sînt demne de Juat în 

samă şi putem spune că în unele privinte dau 

dovadă de o mai bună asimilare a spiritului nou 

şi de o,mai vie intuiţie artistică decît seri-" 

itorii italieni.” Da 

Dacă Spania are astăzi un. început. de miş- 

care literară mai sănătoasă, aceasta se dato- - 

reşte, în mare parte, sugestiunilor venite, dela 

scriitorii din. America. Spaniolii din sudul A- | 

mericei nu s'au arătat aşa de refractari ca, 

fraţii lor la curentele mari de idei care şi-au 

făcut drum în ultimele, decenii; ei nu au stat 

la o parte de înrîuririle europene şi încă „de 

vreme, pe la 1890, îi vedem hotărâți să dea 
literaturei .o directivă în felul celei inaogurate 

în Franţa. Asupra acestei transformări li- 

teraturei hispano- americane ne putem referi 

. „d 

  

T Espana confemporanea, 45.26, 31, *
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tot la cuvintele lui Ruben Dario, care â 
„fost anul din promotorii ei: „In America am 
'putut -avea o mişcare nouă înaintea Spaniei, 
şi aceasta din mai. multe cause: întii, datorită 

“legăturilor noastre şi materiale şi spirituale 
cu naţiunile cele mai înaintate; pe urmă, şi mai 

“ales, graţie” faptului că noua generaţie ame: 

ricană e stăpînită de_un dor nemărginit de 
progres şi de un entusiasm viu, ceeace îi dă 

putinţa să învingă . piedecile tradiţionale, să 
treacă peste zidurile! indiferentismului şi ocea- 
nele mediocraţiei... Mai bine ori mai răa, prin 

. ... . . 1 . cosmopolitismul nostru, şi, putem spune, prin - 
îndrăzneala acelora care am perseverat, s'a în: 

- deplinit în mentalitatea din Amârica o schim- 
bare care ne-a dat, pe lîngă multă zgură, și 

„aureurat, iar drâmul stă larg deschis de acm 
Înainte... Ne hrănim sufletește. cu ceea ce ne 

„vin“ din toate părţile-lamei. Am crezut că e 
„bine.să fim poligloţi şi: scosmopoliţi... De de- 
cadentism literar nu avem să ne temem, pen- 

"tru că avem legături şi dese şi folositoare cu 
„Parisul“ * Şi Ruben Dario și tovavăşii: săi de 
luptă. s'au ciocnit, fireşte, la început de ati- 
tadinea ostilă pe care compatrioţii lor o arătau 
față de orice inovaţie:-ei erau suspectaţi că 

„tind să introducă „deeadentismal“, simbolismul 
2 

  

* 
* 

| le L.: e 26, 130, 31... - Ii ” 
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care pe atunci nu ajunsese nici în Franţa 'să fie 

mai bine înţeles şi preţait. Lupta a fost dusă însă 

ca hotărire şi-mâi curînd de cum sar. fi aş: .. 

teptat ea şi-a arătat roadele, aşa că astăzi | 

simbolismul nu mai e privit cu "neîncrederea. 

de mai înainte, nu mai alarmează pe cei” care 

se credean singurii păzitori al paladialai li- 

terar, Ce'se datoreşte enrentului introdus acum 

un sfert de veac ne spune Manuel Ugarte - 

în consideraţiunile cu care însoţeşte ' antolo-" 

gia de scriitori. contemporani ai Americei spă- | 

diole : „apariţiunea simbolismului.. e faptul cel 

mai însemnat şi oarecum cel mai îmbucurător 

din istoria, literară a Americei de sud. E mo- 

mentul care a adus anexarea noastră inte- 

 lestuală la Earopa. O putem socoti ca originea 

adevărată a literaturei p20astre... „Decadenţii“, 

cum au fost numiţi la, început ca dispreț şi 

iai pe armă cu admiraţie, au „provocat acti- 

vitatea literară cea mai intensă şi cea Ia! 

bogată în resultate care s'a: văzat, vre-odată, 

în America de sad. Graţie 10r, limba 'spaniolă 

„A căpătat o vioiciune, o varietate . 

- Oprecisiune şi.o noutate care i-au dat cu totul . 

altă îafăţişare ; prin „ei, gîndirea, pînă atunci 

imobilisată în locurile comune ale. retoricei, 

a putut cunoaşte izvoare mebănnite de fru- - 

Museţe : "dela ci a. început cra individnalis- - 

7 

E . . 

de nuanţe, . i



vor aduce de: acum înainte în evoluţiunea li- 

din? Portugalia îşi îndreptau privirile - Spre 
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: e. . . - . . . “4 ! 

mului literar şi a emancipărei stilului !. Din 

ce aurealisat, întrun timp așa de scart, seri 
itorii Americei spaniole, putem intrevedea ce 

terară universală. 

Portugalia poate fi. pusă alături de Ame- 
rica, spaniolă, pentru că şi ea s'a alipit mai 

de vreme la mişcarea literară pornită din 
„Franţa. Pe cînd scriitorii din Spania, rămâneau 
la canoanele naturaliştilor ş şi romanticilor, cei 

ceea ce venia să proclame simbolismul frances?*.   

  

d La foven  aiteratura Hapanoamericana, Paris, 1906, 
LAXXV, XXXVI, . * 

2. De altfel, - Portughesii au “dat şi alteori dovadă de 
spirit mai puţin conservativ decit „Spaniolii şi .în literatura | 

lor din a doua jumătate a.veacului trecut „nu întîlnim acele 
întîrzieri prea mari pe carele vedem la vecinii lor. Pe cind 
Spaniolii se mulțurmiau cu Les Orientales, glosate de Zorrilla 
Portughesii!tradusese Le conte de Lisle, Baudelaire şi Theophile. 
Gautier» observă E. Gomez Carrilo,. £/ modernismo, Madrid 
226 în "Portugalia ca. şiîn Spania, termenul obişnuit pentru 
a designa mișcarea nouă e acela de ptnodernism“, Mi se pare 
însă impropriu și insuficient pentru a caracterisa . literatuia 

" secentă, Orice curent nou poate fi numit „modernist“. 
- Romanticii erau și: ei „modernişti“ faţă de clasici și. „moder * 
„nistă“ va “putea fi numită și literatura care va urma după 
cea de azi.. Termenul „simbolism“ e singurul, cred, justificat 

şi, de altfel consacrat în crilică, 

Asupra curentelor actuale «din literatura „Portughesă, în 
legătură cu ntişcarea simbolistă, cartea cu âpreţieri. însă: 
nu tofdeauna drepte, a lui Veiga Simoes,'4 para eraițăo,
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Noul curent î începe să pasioneze cercurile li- 
terare pe la 1$90 şi grație lui literatura por: 
tughesă “numără azi cîteva opere de seamă, 
ce au fost remarcute şi în streinătete (mai 
multe din povsiile Ini Eugenio de Castro, ini- 
țiatoral mişcărei nonă şi acela care a ținut 
să dea literaturei ţărei lui un caracter de uni- 
versalitate, au fost traduse în franţuzeşte, ita- 

lienește, englezeşte, etc.). Scriitorii portughesi 

din Brasilia au urmat exemplul connaţiona- 
ționalilor lor, așa că întîlnim şi acolo o lite- 

ratură ce nu trăeşte nâmai din reminiscen- 

tele naturaliste ori romantice. . 
Dacă trecem la noi, trebue să recunoaştem 

că nici în literatură, nici în alte manifes- 

taţiuni nu am ajuns încă să punem mai bine : 
în lumină ce ne distinge ca Latini. 

N 

Sîntem şi noi si:flete vioaie, impresionabile,: 
dar această : însuşire nu o îndreptăm spre ce 

ne-ar fi mai de folos. Punem de obicei im-: 

presionabilitate, ne cheltuim sensibilitatea, în 

nimicuri, nu în ce s'ar caveni mai mult, în 
preocupări înalte, de intensă vieață intelec- 
tuală. .,. a E 

  

: 

Coimbra, 1911; de asemenea "capitolul Les ouvriers de Pere 

moderne din. volumul! Iui Ph. Lebesgue. La ripubligue par- 

Iusraite (în special pag 213 urin). ŞI M. ne Unamuno, Por- - 

„. Perras de Portugal w de Espana, Madrid, 1911, 5 urm,
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Are şi. Romînul darul observaţiunei, e stă- 

pînit şi el de realitate, dar. e unilateral, alege 

prea puţin din ea; contactul cu realitatea 
nu-i dă, ca 'rancesalui, stimulente energice, 

nu-l face să meargă mai departe şi, curajos în 
aspiraţiunile lui, a 

Este şi în ficea Romînului.de a se arăta in- 

dividualist, dar la el individualismul se pier- 
de în manifestări uşoare, în dorul de a im- 

_pune prin posă' ori excentricităţi naive, şi, 
drept vorbind, în lumea intelectuală indivi- 
dualismul e - socotit încă la noi mai mult ca 
un păcat. A .avea convingeri prea hotărite 

„pâre ceva pedant, te: face suspect de a fi an în- 
 Heziat. A te arăta: nemulţumit, 'a-ţi manifesta 
“vevolta cînd vezi în jurul tău laşitate înte- 
lectuală, lipsă -de idealism, pare de rău gust. 

_Romiînul de azi nu' are însufleţirea pasiunilor 
„mari, iubirea şi ura pentrn adevăr şi min- 
„ciună ; el nu ştie “să deosebească albul de ne- 

„„ &ru — vede cenușiu. Romînul' se: simte. bine 
cînd poate spune -că e de aceeași părere cu 
vecinul — pe el îl paralisează frica de a nu fi 
întîmpinat ca vorbele: „Sărmanul, e un rătăcit“.- 

De aceea Romînul.e stăpînit: prea mult de 
cultul .tiparelor vechi ; a el se supune orbeşte 

„tradiţiei, neștiind ce s „să aleagă, ce să-şi în- „Sușească din ca. Na tot ce a fost bun altădată „poate fi bun și astăzi. Aceasta se uită de g- 
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birei “la noi şi de aceea tradiţia se confundă 
cu ratina, pierzîndu-se din vedere că ea nu 
poate fi decît moştenirea unor părţi din trecut, 

a acelora care pot fi folosite mai departe, 
transformate în elemente de progres, 

" Tradiţia bine înţeleasă 'e ca o coloană de 

marmură rămasă dela un templu vechi pentru 
a înălța un templu nou. Astfel trebue privită. 
tradiţia și în literatură, astfel au înţeles-o 

şi scriitorii francesi de după 1880: ei nu sau 

desfăcut cu totul: de trecut — aşa ceva nu se: 

patea, şi nu se. întîmplă niciodată —,ci au a- 
doptat din el ce li ge părea util, ce era în 

acord. cu principiile lor. La. noi nu se înţelege. 
astfel tradiţia şi de aceea vedem pe mulți 
dîndu-ne sfatul să nu ne îndepărtăm - dela 
crezal scriitorilor bătrîni, chiar cînd el nu 
mai poate corespunde spiritului vremei nouă. - 

A: consimţi la aşa ceva ar fi o acceptare ser: 

vilă, “mărginirea, orizonturilor intelectuale.- ŞI. 
dacă e vorba să se invoce -tradiţia, noi sîntem . - 

cei mai puţin îndreptăţiţi la aceasta, pentru 

Că na avem o tradiţie îndeluvgată şi de o 
mare bogăţie. Dacă în Italia, care aavat pdi-* 

mineţi literare“: măreţe se: simte nevoiă de a. 

se renunţa la idolatrii ce nu. se mai potrivesc 
cu aspiraţiile de acum,-cu atît mai mult la. 

noi trebue să se înţeleagă ce. greşită este stă- 
ruirea, în credințe învechite. In Franţa, de a-.
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semenea aude au fost -atâleu,. epoci literare 

stralucite, mai multe chiar decît în ltalia, sa 

: văzut că. trebue o înnoire; trebue inaugurat 

un' curent care să sfârîme zăgazarile putrede 

ale trecutului. Şi tocmai noi care nu putem 

pune mult alături” de. marile epoci ale lite-. 

-aturei ivancese .ori italiene să fim mereu fas- 

cinaţi de un trecut-legendă ? 
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Spaneam mai înainte că simboliştii nu.s'au :— 

îndepărtat cu totul de tradiţie, nu au fost — 

cum li s'a zis — nişte iconoclaşti care veniau - 

să sfărime ce alţii respectau. din trecatal li- . 

terar, nişte presumpţioşi care-și închipuiau că 

tot “ce” aducean ei. nu mai fusese gîndit de 

nimeni, avea, prestigiul noutăţei desă vîrşite. , 
Deşi nu vom urmări de data aceasta, mai 

de aproape mişcarea nouă în legătură cu cele . 

care au precedat-o — aceasta, am făcut-o în 

corsa] de acum doi anii,— totuşi va fi necesar 

———————— 
- , 

1.Y, Şi ce spuneam în Conferențele. » Vieței Nouă“, 35 şi urm. 

Acuzaţiunea de antitrădiţionalişti adusă simboliştilor 'e înlă- 
turată şi de R. de Souza, Odă nousen somnes, $2-83, astfel : 

mutette independance, cette volont€ deâtre nous-mâmes men- 

levait rien: 4 notre vânâration, „Effacement de sien ;qui 

ai! de beau dans le passâ“, recommandait Stephane Mal- 

larm€. Et non seulerient nousn' avons rien efface, mais 

„ ROuS.avons ressuscite les viclinies des romantiques. C'est autant 

aux simbolistes quwă M, Jules Lemâitre qH€ le. culte de
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să” compurăm, în cîteva puncte, simbolismal 

cu manifestaţiile literare anterioare. 

Ca şi romanticii, simboliştii au plecat dela 

principiul libertăței în artă, principiu care î 

dus, deo parte, la-lărgirea, domeniului de in- 

spiraţie, iar, de alta, la reforma tecnicei pot- 
tice. Continnînd opera predecesorilor lor, sim 
boliştii au introdus în literatură. mai multe 

motive ce mai înainte se credea că nu pot 
fi poetisate, şi-ca temperamente eminamente 

“lirice — cum au fost şi romanticii — au dat 
producţiunei: literare mai multă amploare, 0 

“putere sugestivă rară, şi au pus-o în acelaşi 
"timp în concordanţă cun evoluţiunea snfletească 
“contemporană. In ce priveşte tecnica poetică, 
simboliştii s'au arătat mai îvdrăzneţi decit 
romanticii. Inovaţiile acestora, „par timide faţă 
de acelea ale » simboliştilor, Pe cînd romanticii 

pe ; 

Racine doit d'avoir revâcu... Quelques trouvăres, Villon, 

Ronsard, Racine, Chenier, Hugo, Lamartine, Vigny, Gerard 
de Nerval, Baudelaire, Mallarmă, Verlaine, puis les poătes 
populaires, les nâtres et .les autres, ajoutez quelques pro- 

„sateurs, compostrent la chaine: de nos. initiation diverses... | 

Et nous inscrivions sur nos livres ces pareles de Victor Hugo: 
„admirons. les grands maitres, ne les imitons pas. Faisons 
autrement. Si nous rcusissens, tant mieux ; si nous &chouons, 
qu "importe 2“, paroles que nous interprâtions ainsi : „tout po- 

îte se reclame des morts, sachant toutefois * que si, d'abord, 

il n'est. fui-mâme, il ne sera 'pas“ (Ancocus- Francis Vielt— ! 

Griffin.) , - îi , | | 
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sau oprit lu principiile ritmice pe cure se 

întemeiază şi clasicismul, admiţind numai u- 
nele libertăţi în alcătuirea versurilor, simbo- 

ligii au schimbat fundamental aceste prin- 

cipii. Una din achisiţiunile cele mai însem- 
nate ale poesiei nouă este introducerea ver- 

salui liber, la “basa căruia stă concepția rit- 

marilor nai variate, mai vii, de mai multă 

spontaneitate, de naanţări mai subtile, de re- 
„dare mai expresivă. a complexităţei stărilor 

„safleteşti. Versul liber a adus în estetica ]i- 

terară o revoluţiune ce lasă depart e ceea ce 

au realisat romanticii şi, deci, în această pri- 

vință  datorim simboliştilor: mai. mult decît 

tataror care. în secolul trecut s'au gîndit să. 

aducă unele inovaţii literare. . - 

Dacă ne referim la. mişcarea naturalistă, 

constatăm că simbolismul apare întrun punct. 

ca o continuare. a ei: naturaliştii se ştie 'că 

au stăruit să apropie literatura de '.manifes- 

tările civilisaţiei -moderne să înfăţişeze aspec- 

tele ei cele mai caracteristice; vieața oraşe- 

lor, schimbările ce au decurs din noua orga- 

nisaţie. socială şi din progresele industriale, 

frâmîntările sufleteşti, conflictele : de tendinţe . 

care pun în mişcare mulțimile, ete. Aceste teme 

le. întîlnim şi în opera simboliştilor. La dînşii 

le, vedem. însă .transpuse în poesie, pe cînd 

“naturaliştii le limitase | la prosă, la roman, dînd
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şi aci “dovadă cît de departe au stat de poesit, 

Cum s'a remarcât de atitea ori, generația nă- 

turalistă a fost una dintre cele mai puţin 

- poetice. 'lia a rămas streină de acel idealism 

care, imprimînti literaturei o semnificaţie dev- 

'sebită, radiază dincolo de ea şine. face să dăm 

un înţeles înalt: vieţei, sub toate formele ei. 

Şi cum idealismul presupune totdeauna: o dosă 

de- misticism, le-a lipsit nuturaliştilor şi a- 

ceastă notă, de unde inferioritatea, produc-. 

ţiunei lor: faţă Je altele. „Une. cuvre ne vieil-. 

lit qu'en proportion de. son antimysticisme“ 

spune” Maeterlinck 1. şi acest: adevăr se aplică 
. foarte bine la scrierile naturaliştilor ; de aceea 
ele au pierdut - repede din ascedentul. pe care 
T-au avut cîtva timp şi scăderile lor s'au pu- 

tat vedea mai bine cînd au început să se impună 
„operele simboliştilor; pornite dintr'un idealism 
“ce era” aşteptat, trebuia să fie reîntronat î în 

literatură. SN 

Din experienţa nataralistă se desprinde un 
- învățămînt. De multe ori se repetă părerea 

că o operă literară trăeşte mai mult cînd'e 
„mai apropiată de vieaţă, apare 'ca ecoul ei 
divect. :Nataraliştii aa fost tocmai aceia. care 
au dat consecvent literaturei această inter- 
pretare şi totoşi ei ne-au adus. opere mai: puțin 

" darabile decît! altele. Şi: nceasta pentra + că aa 

1. Le trăor des numbles.
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„itat că arta nu se poate mărgini la .redarea 
„realităței, la reproducerea ei fotografică,.ci 

trebue înălţată la abstracţiuni — mai mult: 
însafleţită de un larg lirism. 

Nici acest lirism nu-l întîlnim la naturalişti, 

com nu-l întîlnim nici la parnasieni. A te 

apropia de natură fără a răsfrînge asupra ei 
sensibilitatea ta, a te opri la descrierea ei fără - 
a transpune în ea, cît mai mult din sufletul 
tău, e a sta prea departe de poesic, a nu în- 
țelege tainele ei. Impotriva acestei atitudini 
'antipoatice s'aa ridicat scriitorii noi şi de 
aceea creaţiunile lor contrastează aşa, de malt; - 

cu cele concepute . după formula naturalistă: 

sau parnasiană. Dînşii şi-au dat samă că 

poesia trebue să fie o exaltare lirică, o par- 

ticipare cu tot 'safletul la vieaţă şi o proec- 

tare puternic comunicativă a emoţiilor. Na e 

destul să vii în contact cn realitatea, să 0 ob- 
servi, să însemni aspectele ei ; ca poet trebue să 
te interiorisezi în ea, să o trăeşți intens şi să o 

redai cu tot ' complexul de sensaţii, de senti- 

mente, de idei pe care le-au trezit atingerile - 

cu ea. Cavintele pe care le rosteşte un per- 

sonaj din romanele lui Paul Adam: „je suis 

un miroir Ctrange... vous verrez, vous verrez * 

se lever les idâes une ă une, sur son eau, qui 

reflâte le monde 1% exprimă indirect şi însuşi- 
——————— 

1, Le mystire des foules. | 5
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- rile pe care trebue să le aibă un suflet de, 

- A . . de 4 rii- 

poet. Tocmai aceste însușiri disting pe i 

.. . e . 
. în a . 

torii noi, şi dovezi despre ele găsim 

_denţă percurgînd operele lor. La Andre Gide 
i iunea 

cetim această mărturisire despre pasi 
” 

» . Îi ne 
a: 

cu care caută să se identifice cu natur 

“4'heu re. i her- 
"„chaque: jour, d'heure en: heure, je ne 

chais. plus rien qa'une pendtration tone 

plus simple: de. la nature... Je savourais 

souvent, dans mes courses du matin, le seu 

timent dan .nouvel tre... Mon âme ctait lau 

ă 

dactile, î Damiăble,.. 'attentif 6coutenr-- 
Pentru Paul Fort natura e-de asemeni 

drul. în care emotivitatea sa, găseşte câ 

mai largă expansiune :' „Nature, je ne consors 

rien de tes. beautes graves que selan Vamal- 
+ : Ş “game, aa miroir de mon eceur, de tes line 

de tes matitres - imperissables, avec mes J0ie% 
A 

. - ” 9 a 

ces râves, et ma, vie, ces douleurs...”* Esaltare 

lirică în faţa! naturei o “exprimă mai al 
Verhaeren în. versuri ca acestea; 

O 'ies rythmes fougueux de la nature entitre, 
Ă Et les sentir et les darder ă travers soi! 

Vivre les mouvemenis rEpandus dans les bois, 

Le sol, les ven's, la mer et.les tonnerres, 
Vouloir qu' en son cerveau tressaille univers 3 

2. Ballades. frangăises, l-e sârie, 11. . 
3, L'En-avant — Les forces tumullueuses, 

berge ouverte aux “carrefours....Je me suis fi 

  
P
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Je ne distingue plus le monde de moi-meme, 

Je suis Pample feuillage et les rameaux flottants, 

Je suis le sol dont je foule les cailloux pâles . 
Et Vherbe des foss€s oii soudain je m/'atfale 

Ivre et fervent, hagard, heurcux et sanglotanti. 

Se poate vedea de aci cît de mult se de- 

părtează, scriitorii noi de înaintaşii lor. Con- 
trar acusaţianei ce li s'a adus pe nedrept că 
au rămas prea isolaţi de vieaţă,. ei nu numai 
că au căntat să comunice cu ea, să o cunoască,: 

să o pătrundă — şi asupra acestui punct vom - 
reveni mai departe pântraa-l pune şi mai bine 
în lumină —,ci au_adus în această atitudine . 
ceva mai mult: privină lumea exterioară, în- 

dreptînda-se spre natură, ei nu aa căutat în . 

ea numai motive de descrieri precise şi reci, . 

uneori de'o precisiune 'exagerată, pedantă, ci . 

au apropiat-o de sufletul lor, an asociat-o de - 

nenumărate stări emotive, .au transformat-o 

îa impresii lirice şi acest lirism, nu e numai: 

o repercusiune a împresiilor primite din afară, 

ci o înălțare extatică în care sufletul. se-simte.. - 

absozbit în. tot ce-l încanjură, trăind pe lîngă 

vieaţa, lui şi vieaţa universală, confundînău-se 

în tot. Pentra un asemenea, lirism se'cere 

o sensibilitate deosebită şi. scriitorii noi au 

- dat: dovadă de ea, diferenţiindu-se: astfel de 

  

1. Antour de ma maison — La. multiple splendear. - .
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naturaliști şi pernasieni, care evitau să pară. 

' prea, expansivi, crezînd că literatura trebue 

îndrumată spre spiritul positivist, apropiată 
„de ştiinţă — concepţie greşită în felul în care 

“dinşii” o interpretau. Literatura nu trebue, de 

sigur, isolată 'cu totul de ştiinţă, dat fiind că 

ea îşi poate însuşi unele idei puse în 'cirea- 

laţie de aceasta 'și capabile de a fi poetisate, 

scientismul în literatură -nu trebue însă să 

dacă Ja. procedee. care, alterează spirital _€i, 

reduce acel substrat sufletese pe care ținea 
să-l descoperim totdeauna în ea. De altfel, n& 

turaliştii comiteau şi o altă: greşală cînd pri- 
vian ştiinţa, numai ca o presentare rece a fap 
„telor, aşa, cum'ele reies dintr'o observaţie 0- 
biectivă,. din: controlul experienţelor. Cercetă- 
tările ştiinţifice— prin concentrarea sufletească 
pe care v cer, prin sforţările pe care trebue 
să le facem pentru a da. raţionamentelor 0 | 
rigurositate impecabilă,. ţinîndu-le departe de 
rătăcirile la, care le-ar duce o sensibilitate 

prea. vie, o imaginaţie nedisciplinată — ne im- 

„pun fără: îndoială o atitudine particulară de 
stăpînire asupra noastră, de impasibilitate, 
„Această atitudine sîntem însă datori săo păs- 
trăm numai cît timp uumărim adevărul, cit 

„timp -căutăm să-l sarprindem şi să-l smulgem 
„din întunerecul. care ni-l ascunde; după ce am 

- ajuns să-l cunoaştem și cînd venim să-l îm-) 
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părtăşim altora nu mai sîntem obligaţi să per- 
sistăm în ea, se poate chiar spune că ni se 
cere să luăm altă atitudine, să lăsăm să se 
manifeste şi laturi ale sufletului pe care mai: 
înainte le-am lăsat în umbră. In comunicarea 
adevărarilor pe care am reuşit să le stabilim - 
sintem datori să punem expansivitate, pâsiune 
poesie, pentru că numai astfel le facem ac- 
cesibile altora, numai astfel mărim puterea 
lor sugestivă, înlesnina recunoaşterea, valoarei 

lor pentra vieaţă, a înţelesalui lor adînc o- 
menesc.. Se uită de obicei.că ştiinţa cere şi 

ea să fie presentată astfel; de aceea o vedem 

redusă, la, ceva arid, pedant, prea puţin: co- 

Municativ, în cea mai mare parte din cît se 

produce în fiecare - domeniu, dela miile” de. 

pagini ce se îngrămădesc an cu aânpînă la atitea . 

cursuri de Universitate, unde totuşi ar trebui 

pasă mai multă. vieaţă în comunicarea cunoş" 

tințelor, pentru că acolo se formează mentali- : 

tatea. viitorilor savanţi. Ştiinţa care na. e 
împărtăşită cu. însufleţire, cu oarecare "poesie, 

Să zicem chiar, cu oarecare lirism, eo ştiinţă 

săracă, 

La, această "ştiinţă s'a aîndit mai malt 

naturaliştii cînd au căutat. să o aplice ] la lite- 

ratară, aşa, că patem:; înţelege cum şi din a-. 

Ceastă causă scrierile : lor, sînt aşa, de lipsite .
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"cele datorite generaţiei nouă. . 
Deşi scriitorii. noi cîntînd watura aduc, 

„ca 'şi romanticii, accente bogate în lirism, ti 
se deosebesc fundamental de aceştia, cum se 
„deosebesc şi alteori prin lirismul lor. LA 
dinşii elementul descriptiv nu ocupă prea malt 
loc, cum se întîmplă de obicei la romantici; ele, 
în general, foarte redas, uneori aproape dispare, 

„: Wsînd să iasă - bine ' în evidenţă -cel liric. 
"Descrierile sînt ceva secundar şi se mărginesc 

„la câteva indicaţiuni sugestive sau chiar dacă 
se întîmplă să fie mai amănunțite nu se par 
înşirări de prisos, obositoare, pentru că ne im- 
presionează prin noutatea imaginilor, prin a- 

de livism,. ne par aşa de învechite față de 

„. soeiaţiunile neaşteptate de idei, de sentimente 
spre care ne dac, Fiind motive discrete pen- 
tra expansinnile lirice. pe care le simţim. anun- 
țate de-odată, circulînd printre ele, descrierile 
nu ne lasă de asemenea cu impresia, de a fi 

„ceva jaxtapus, artificial, cum constatăm de a- titea ori la romantici; între ce se descrie şi 
sentimentele poetului e-o fasiune desăvîrşită, şi prin ascendentul. pe care-l are elementul “liric totul vine să se groapeze împrejurul lui, făcîndu-ne să simțim intensitatea emoţiilor 
deşteptate de priveliştile naturei,  * Un alt punct în care literatara nonă se deosebeşte în această, privinţă de a romantici”
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lor e felul în care sînt exprimate emoţiile : 
ele na apar ca o notă exagerată de snbiec- 
tivism, cu acea. stărainţă' caracteristică ro- 
manticilor de a, raporta totul la eul, său şi | 
de a. arăta ostentativ sensibilitatea de- poet; 
deşi parsonalitatea scriitorului intervine în con-- 
tinuu, ea nn e pusă mereu în evidență, e lăsată. 
mai mult să se întrevadă şi foarte deseori ne face 

„impresia, că e oarecum interpreta sufletului 
altora, ecoul sentimentelor de care şi alţii pot 

„A stăpîniţi — individualul e astfel atenuat, şi. 
„prin aceasta ni se lasă 'poşibilitatea să ns re- 
găsim mai uşor în ceea ce exprimă poetul, să 

participăm .mai de. aproape la emoţiunile lui. 
Ca, să se 'vadă :mai.bine procedeul acesta 

să ne referim la o descriere şi.vom alege-o 
dintre acelea care stăruesc în relevarea unor 
amănunte şi ne împărtăşesc foarte direct im-. 
presiile scriitorului, dar cu toate aceste insis- 

tenţe, cn toată această Inotă de-personalism, 
ne aduc ceva cu totul deosehit de ce întîlnim 
la romantiei ; descrierea o alegem din opera 
unui scriitor dintre cei mai noi şi puţin ca- 

„coscut — alegere pe care am făcut-o anume 
pentru a se vedea cum scriitori neconsacraţi 
încă sînt superiori în această privință celor 
de mai înainte —, iar tema ei e împărtăşirea, 
sensaţiilor. pe care le 'deşteaptă revenirea pri- 
măverei : . |



72 | SUFLETUL LATIN 

„Je passai la nuitâ me desaccoutumer de la rail î 
" grincement des. girouettes, du craquement sanii 
des jalousies ă la fenctre, du sifflement rageur des e 
tous les portes et du stupide croassement de cent, de mi 

„corbeaux dans les airs, C'âtait la premiere nuit SE “Au matin, ce fut I'6tonnement, car c'stait tout Pinatten 
"du renouveau,.. 

. a „. Les guirlandes de la tapisserie sanglotaient de joie, 
leur âme “S'exhalait en parfum de parterre.., | Sur ma chemince, les petites danseuses de Tanagra îat- 

“Saient mille coquetieries. Le miroir,! tcut en leur renvoyâi 
leur sourire menu, jouait 3 la raquette avec les grains dor __du soleil, De ma bibliothăque Emanait la cohorte serree ces 
idees.,, . 4 ” Ă Tout de suite, je fus un univers metaphysique, el sans fâl- 
Son apparente je me trouvai sur le palier, . î Comme j'âtais dans Vextase, la matidre cessa d'ăire im- 
Penstrable 'et je descendis Pescalier... | -, “Dans la rue; la lumiăre, venue dujsein de la tere, mon- tait en gerbe Vers le desert?bleu du ciel,, 

«des fibres reliaient la vie des bâtesă celle des choses. 
La chausse ctait couverte de pollen. Les troitoirs fleu- „rissaient, II poussait des bourgeons mâme 'aux pierres des maisons et les arbres, se donnaut le bras, dansaient en „ Yond autour.de la petite place... Il-y_ avait vraiment du bonheur pour tout le monde, La terre avait craqu6 sous le debordement de la vie... , ! , | Moi, bienhcureux vivant, jetais aussi plein de săve. Elle me venait de partout et je savais bien que tout ă Pheure elle crăverait Peeorce de ma peau. et qu'il me pousserait des feuilles. 

| - 
„La grosse horloge de la -maison 'de ville €tait arrâlee., Aussi, nul mEtait presse.., 

J'Ecoutai des Conversations, ou ne disait pas de mal d'au- trui. Des pensces honnâtes, des Sentiments purs se lisaient, " miracle ! sur leş visagts_francs' et doux,.,
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Les murs mavaient plus aucune espăce d'opacit€... 

En somme câtait Vâge de diamanţ... 

Je touchais le ciel avec mes Epaules afin d embrasser, d'un 

regard circulaire, la ville et ses remparis: tout le monde 

trouvait &videmment cela naturel puisque personne ne' s'â- 

tonnait de 'rien !, 

De cîte ori nu a fost descrisă primăvara şi 
totuşi cetind aceste rînduri ai impresia de ceva 
nou, simţi că realitatea e''răsfrinsă .printr'o 
sensibilitate cu total diferită de a scriitorilor 

de altădată. Fiecare amănuit are înţelesul 
lui 'şi 'răsare dela sine din: mulţimea de mo- 
tive ce constitue tabloul; nici unul nu e căutat, 
impus, joate se asociază în 'chip firesc. şi în 
alăturări repezi, evocative, uneori neaşteptate. 

Imaginile ne aduc şi ele apropieri neaşteptate, 
analogii, corespondențe prinse în alergările gîn- 
dalui, în jocurile capricioase ale fantasiei ; unele 

par ciudate, cu o notă de hiperbolișm dus prea 

departe, dar împreună. cu celelalte contribne 

să mărească valoarea expresivă a descrierilor, 

Efectul poetic al tabloului se arată însă în 

plenitadinea lui cînd lirismul vine să se re- 

verse pretutindeni, să dea vieaţă neînsufleţi- 

tului, făcîndu-l să participe, alături de poet, 

alături de noi, la bucuria reînvierei naturei. 

Să ne oprim la o altă descriere, de dataa- 

 ceasta mai scurtă . și pe care o găsim la un 

1, A. Mercereau, Canteș des tirlbrts, 1911 119-425,
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scriitor spaniol. E și ea caracteristică pentru 
felul nou de a, reda aspectele nataurei. E vorba 
de iarnă şi despre ea se spune: 

Mantia de ermină cu care zăpada acopere pămintul e 

pagina albă. care, poate cuprinde toate poemele 1, - 

Ia cîteva cuvinte se evocă un, întreg tablou— 

„ vedem imensitatea, albă a iernei, cu toată po- 
- esa ei, "Să mai adăugăm. ceva, la această des- 
„criere ? 'ar fi de prisos — şi comparaţia cu 

„:- «pagina albă» 'lasă imaginaţia să - completeze 
tabloul, îi dă printr'o expresivă sugestiune vi- 
“siunea întreagă de ceea ce e numai schiţat, 

cum, de altă parte, întelectualisează, oarecum, 
descrierea. ' 

După ce cunoaștem cum se e presintă. în ge- 
neral sentimentul naturei în literatura notă, 
să căutăm să-l urmărim mai departe în operă 

„cîtorva setriitori, pentru ca să se vadă mai 
bine caracterele lui, cum apare cu unele nu- 
anţări deosebite dapă: temperamentul fiecăruia 
şi care este concepția, spre „care culminează. 
"Printre cei care cîntă cn deosebită pasiune 

“natara e Francis. Jammes.: După cum mărtu 
riseşte singar, nimic nu l-a lăsat indiferent, 
orice privelişte a atras, -a fermecat sufletul lai: 

Les plantes, autant que les! animaux et. les pierres, “ eri 
plirent mon' enfance d'un mysterieux charme. A quatre ans ! 

  

Î 

1.G Martie Sierra, Ei poemia del frabajo, Madrid, 1911, 233,
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je demeurais en contemplation des cailloux de! montagues 
cassâs, en tas au bord des: routes, Choquss, ils faisaient ” feu 
au crâpuscule,., Le mica des granits fascinait ma curiosit6 que 
nul ne ,pouvait satisfaire, Je sentais qu'ii y avait une chose 
que Von ne savait pas me raconter : la vie: des pierres.,. 

J'avais la passion de ramasser des bâtes, pour lesqueltes 
j'Eprouvais tanț G'amiti€ que je pleurais şi je les pensais 
malheureuses 1. i : : 

In cuvintele din. armă vedem nota parti- 
calară a lirismului lui Jammes inspirat de 
contemplarea naturei. Sensibilitatea 'lui des-. 
copere pretatindeni . o lume ce-trăeşte ca şi 
noi, sufere ori: se bucură de ceea ce mişcă şi 
inima, noastră. Numai pentru că privim prea 
superficial fiinţele şi lucrarile, spune poetul 

„în “altă parte, nu.ne dăm samă cîtă vieaţă 
soră cu a noastră ne încunjură : 

C'est avec lEgărete que, la plupart du: temps, nous tou- 
chons aux choses, Mais elles sont pareilles. ă nous, souf.- 

frantes oi heureuses. Et lorsque. je remarque un €pi malade 

parmi des €pis sains, et que j'ai vu la fache livide qui est 

„„Sur ses grains, j'ai trăs nettemeat Vintuition de la douleur 

de cette chose... Die . . 

„Une belle rose,. au contraire, me. communique sa joie de 
» vivre, Et sur sa tige on la sent bien heureuse, tellement * 

“que: par ces. simples. mots : «il est dommage de la couper> 

un homnie quelconque affirme et conserve le plaisir de cette 
fleur, 2 . | | 

Acevâşi idee îi sugerează. versurile : 

  

1. Le roman du liâvre, 321-322, 
2. /bid., 216-217, 

:



y 
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On a coupe les bles qui dormaient au soleil,.. 
On a conp€ mon cour qui dormait au soleil!, 

Dis-moi pourquoi, lorsque je suis souifrant, 
II semble que les arbres comme moi soient malades 2? 

“In această: fraternisare cu natura Jammes 
_- introduce sentimente ce pleacă dela concepţia 
„creştină, fie pentru că se înduioșează de. tot ce 

vede în jurul lai, cuprinzînd într'o nemărgi- 
nită. iubire, într'o vie compătimire, cele mai 
umile manifestări ale existenţei, tot-ce crede 
că. sufere alături de noi, fie pentru că lumea 

întreagă i se înfăţişează ca expresiunea divi- 
nităţei și darul de a comunica, mereu cu vieaţa 
universală i se pare că l-am primit dela D-zeu: 

x Tu comprendras combien les choses sont bânies 
"Et que je tiens de Dieu ces vagues harmonies , Qui montent de mon coeur comme d'un  encensoir 

Vers les humilites des âmes tr&s obscures, 
Vers “un €pi.malade ou le petit l€zard 
Qui se glisse dans PEmiettement d'un mur 3, 

„Pentru Jammes. natura e. împărăţia lui D-zeu — „le răgne de Dieuu — şi numai pri- vind-o astfel putem înţelege toată măreţia ei. Prin cultul său pentru natură,de o parte, iar, 

  

„î 1.. Laisse les nu 
du 6oir, 

a : 2. Elegie troisizme — Le deuil des primevâres. „ Elegie huitime — Le deuit des primeveres, 

2ges... —De Pangtlus de Paube P'angelus. 

+ 

y 
. 

.
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de alta, prin exaltarea sa mistică, J ammes 

„apare astfel, asemănindu-se lui Francisc : 

Wâssisi, ca un poet şi păgîn şi creştin. La 

dinsal sentimentul naturei culminează spre 

„an pânteism ce sar patea numai catolic. 

In acelaşi fel priveşte natura Paul Claudel. 

Dapă el, datoria poetului e „de trouver Dieu 

en toutes choses et les rendre assimilables 

I'Amoar“ 1, Misterul creaţiunei, divine i.se re- 

velează pretutindeni . și uneori inspirația lui - 

ia accentele profeților şi psalmiştilor : î 

O, credo, entier-des choses visibles et invisibles, je vous " 

accepte 'avec un coeur catholique ! ? „i 

Oi que je tourne la -tâte : 

Jenvisage Vimmense octave de la Crâaiion ! 

Le monde s'ouvre et, si large qwen „soit Vempan, mon 

Tegard le traverse d'un bout ă Vautre... *, . 

"Je crois que Dieu est ici, bien qu "il me 'soit cach€... - 

Louez, le ciel et Ja terre, le Seigneur. 

Louez, Jes cuvres du matin et du soir, le, Seigneur 3 3 

La Clandel elementul sentimental creştin. 

e şi mai accentuat decît la Jammes. şi - dese- 

ori copleşeşte pe cel păgîn.: 

Spre un fel de extas religios e dus şi Paul 

„Fort cînd contemplă natura. Intr'an loc o nu 

mește „religieux speotaole şi pentru & cinta 

minanile ei exclamă : “ 
—— 

1. Cing grandes odes, 17. 
2. lbid »57. 

3. Idid, 191.
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Que les langues. bondissent en accents sublimes, pour 
cEâbrer la belle cuvre. de Dieu ! Chantez sur vos lutls 

des louanges :sans fin... 

Que ies langues bonidissent en accents sublimes! 

Unissez vos. luths ă Pharmonie divine... 

Ecoutez micux ces” voix de Dieu. ! 

"Dela pămînt la cer poetul vede parcă des- 
făşurîndu-se o sărbătoare pentru privirile lui 

şi se simte tresăltînd la mişcările vieţei uni" 
” versale ce vin să ritmeze, să pună în acord 

cu ele, vieaţa, lui: - | Ea 
cae „toute la nature est au “seuil de. mon coeur, La terre 

et le soleil ont la mâme cadence; rythmice 3 Punisson des 

 battemenţs de ma vie. La lumiăre du jour te penttre, 6 ma 
„vie ! Elle sajoute ă moi comme une recompense, quand je 

” laisse mes sens errer de: Pastre aux. fieurs. La terre et le 
- soleil en moi sont en cadence et toute la nature est entrte 
„dans 'mân coeur... Ia 

II est ivre de joie... Mon cour 'a la nature entitre pour 
empire. Elle est fondue en lui, et lui en ele ?. 

Ce rari, adaugă, Paul Fort, sînt aceia “care | 
“Inţele ce binefăcătoare e atingerea cu natira, 
cîte înviorări. ne vin dela ea și cum ne poate 

„da puteri ca să ne simţim pătrunşi ca de o 
îi  saflare divină: 

„..les hommes seraient dieux, S"ils voulaient ecouter, 
, Iaisser vivre leurs sens, dans le. Vent, sur la terre, en plein ciel, et :loin d: eux ! AR! ! que n'y mettent-ils un peu de 

  

1. Ballades /rangaises, ]l-e serie, 17-18, 
2, Ballade Jrangaises, NUL -e scrie, 121-2
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complaisance ? Tout Vunivers alors (recompense adorable p-. 

serail leur âme €parse, leur cceur inâpuisable. Et que dis-je? 

ls ont tous le moyen d'âtre heureux. - „Laisse penser tes, - 

„sens, homme, et tu es ton Dieu“!. E HE 

Panteism prin care noi singuri să, ne în- 

nălţăra la ceva supraomenese — aceasta e deci 

concepţia la care. ajunge sentimentul naturei 

la Paul Port. Da a 

Nota panteistă o regăsim şi. la Henri de. 

Regnier, dar cum dinsul transpune de: 'multe.; 

ori. în, versurile - sale - imagini din mitologia 

„antică, prin asemenea imagini exprimă şi pan- 

teismul său, care nu e totuşi „0 redare ne-. 

schimbată a ideilor celor vechi, ci aduce ceva 

nou, ni se arată răsfrîns printr'un svflet de o. 

sensibilitate particulară: - o i 

La terre est:chaude encor de son pass "divine. ; 

Les dieux en Phomme et sa chair est leur cendre., 

Leur silence prodigieux se fait entendre i 

-_ A qui sait. ecouter: leurs bouches dans le vent;. : 

Tant que homme vivra, les dieux seront vivants ș .: 

C'est pourquoi va, regarde, coute, pie et sache. 

Voir la torche €clatante au poing que Pombre - cache, 

Contemple, qwelle fuie ou qwelle dorme, Peaui, -. 

Qw' elle soit souree on fleuve et fontaine ou: ruisseau. ' 

.. Jusqw'ă ce que s'tire ou se r&veille en elle Aaa 

La Naiade natale et ja Nymphe &ternelle.. i 

_ Observe si longtemps le pin, l'orme ou le rouvre:, 

„Que le tronc se separe et .que Pâcorce s'ouvre.  * 

  

1; Ibid,.
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" Sur la Dryade nue et qui rit d'en sortir! 
„univers obâit ă ton vaste dâsir... 
C'est ainsi que dans tout, le_feu, Peau, Parbre, Pzir, 
Le vent qui vient du mont ou qui va vers la mer, 
"Tu trowveras 'l'6cho de ce qui fut divin... 
stu es homme et Phomme a garde dans ses jeux 
Le pouvoir ternel de refaire des dieux 1, 

Pentra H. de Râgnier natura nu e numai 
imaginea, forţelor divine, ci şi izvorul energiei 
“noastre ;: apropiindu-ne de ea, ne simţim su- 
„fetu lîntărit: IN 

„Ma bouche a bu aux sources souterraines ; 
La săve s'est mâlce a la fleur; de mon sang 

“Et dun cours Tegulier, naturel et puissant, 
Toute Pâme terrestre a coul€ dans mes veinez :, a . 

. LI . . . “ Fără 'să o aureoleze cu nimbul. divinităţei Viele-Griffin vede natura, totdeauna măreaţă prin ea, însăși, admirînd | 
„N La fine majest€ des plus naives choses, 
Această admiraţie nu pleacă însă numai din contemplarea splendorilor de lumini şi colori, ci din bucuria de a vedea palpitînd pretutindeni vieaţa,.:, o 
La Vie grave et joyeuse 

" Avee Sa saine chanson d'enfants'. 
Rit tout haut dans les yeuseş | "Et les grands peupliers blanes 2 , 2 Ă . IN E „1. homme et les dicux — La cite des eaux.: 2. Le vau — La cil£ des cau, 3: Prelude — la clarte de vie.
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In jurul nostra total e sasufleţit, total” ne 

vorbeşte prin glasuri tainice; chiar atunci cînd 

ni se pare că ne găsim în împărăţia, tăcerei— 

cam spune, unul dintre aceia care: Şi petrece - 

vieaţa prin. singurătatea munţilor: 

Ne. crois pas que ma vie soit muette! la. 

- La bise et la brise en ces pins ont des Voix” 

- Qui dans la protondeur des âmes se proengenti 

Sous le soleil qui mord et sous la piuie qui ronge . E 

La pierre mâme bruit, s'effrite et croule m a 

: Vers la mer et le chant &ternel qu' elle roule,.. „ 

Pose Poreille contre terre; ; elle chante, berger: | 

Si tu ne Pentends pas, tu es un 6tranger; 

Ce cogquillage, tiens, Ecoute- -le, îl gronde o 

Une voix harmonieuse emplit le monde! NI 

Şi ca un îndemn de multiplicare, de, înălţare | 

-& gîndutilor,. ascultăm aceste: versuri, ale a- 

celiaşi poet: e DO 

Prends tout dans ton, regară : la mer, 1e ciel, les roses” 

". Reflăte dans tes yeux la. Beaut!€ reconnue ; 

Pais ton regard credule ă des mătenrsyeoss: i 

Me'e- toi A la terre, au fleuve etă, la nue. î- ..... 

Cele - mai- puternice accente! de preamărire 

a naturei, “adevărate” imnuri închinate; ei, le. 

găsim la Emile Verhaeren. EI. cântă natăra, cu 
7 

  

1. Le chexrier. — La ctarte de vie. + + 

2. Poar un jeune podte — La clartă de. vie. .. 

a, - . : . , 7 

Na
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| o: însuflețire dionisiacă, pentru că vede în ea 
A „marele izvor de energii, „de  întinerire, bine- 

„+ făcătoarea eternă a noastră, prin nenumăratele 
„prilejuri pe” esre.ni le: dă de-a simţi crescind 

în noi bucuria de a trăi... Rătăcind întro 
- dimineaţă, „enveloppt de vent et de lumitre“,. 
prin valurile de verdeață ale unui cîmp, po. 
setul ne împărtăşeşte sensaţia pe care a &- 

_“wvat-o în această, clipă de comunicare cu a- 
„tura, de cufandare în „vieaţa elementară“: 

4 

Je marche avec Porgueil d'aimer Pair et la terre, 
-— ” D'etre immense et dWetre fou 

„Et de meler le-monde et tout 
A cet enivrement de vie €lâmentaire, 

-. Tout est jeune, tout est nouveau, sous le soleil... 
i „je voudrais, “par mes poumons, Da “Boire Vespace entier. pour. en goniler ma force, |! 

-.- Mulţumire mai mare nu poate fi decit 4 „ceea de a te simţi totdeauna în :stare sătre 
sari la, chemările, la revelăţianile lamei încan- jarătoare, şi de: aceea poetul vine să-şi exprime într” zi bucăria nețărmurită de a vedea că, cu toață! trecerea anilor, regăseşte în-întreaga |. lai fiinţă puterile: de altădată pentru a se „"extasia,. în faţa, framuseţilor naturei: - Pa zâzanie 

Soyez remercics, "mes yeux, i D'etre. r estâs si clairs, sous mon front dEjă vieux, - - 

"1 Un matin -— Les forces tumultueuses, N - : i — o



SCRIITORII NOI IN FAŢA NATUREI . a 

Pour voir au loin bouger et vibrer la lumitre ; 

Et vous, mes mains, de iresailtir dans le soleil; 

Et vous, mes doigts, de vous dorer aux fruits vermeils 

Pendus au long du mur, pris des roses tremitres. 

Soyez remercis, mon corps, 

D'âtre ferme, rapide et îremissant_encor . 

Au toucher des vents prompts ou des brises profondes ; 

Et vous, mon to:se droit et mes arges poumoiis, - 

De respirer, au long des mers ou sur les: monts, 

I'air radicux et vii qui baigne. et mord les mondes, + 

Dacă, apropierea, de natură duce la, iden- 

tiâcarea, cu ea aşa - încît poetul să poată 

spune: 

Pexiste en tout ce qui m 'entoure et: me peătrez, 2 

aceasta nu înseamnă că sufletul Ini se pier-. Di 

de în tumultul ei, că individualitatea i 

se risipeşte în fluxul şi reflazul : vieţei uni-. 

„versale. Dimpotrivă, el. devine prin aceasta 

mai viguros, ajange si capete mai. multă în-- - 

credere în sine, pentra ca astfel să se smulgă” 

din încătaşări umilitoare, să-şi impună supre-, 

maţia, să .plece voinţei lui chiar. natara.. Să. 

„ne coborîm în profanzimile vieţei . aniversale, 

în lumea forţelor primitive, pentru ca 'pe armă 

să „ne. înălţăm, cu puteri nouă, măriţi —a- 

ceasta e concepţia Î+ lai Verhăeren, concepţie ener- 

1. La joie — La malyple splendeur. Ă 

Zi Ia: 

= ' Ia vs...



gi SUFLETUL LATIN 

gotică: în. acord cu. “idealul său, care este de 

«dompter et s'asservir Iternit6>. 
Resultă din. această analisă că, dapă scri: 

“itorii noi, a veni în „contact cu natura nu 

m
.
 

înseamnă numai a te: iniţia mai bine în tainele 
- ei şi arte:confanda cu formele multiple în 

care. ea se manifestă, dar şi ceva mai mult: 
„îmbogățirea, intensificarea sufletului nostra. : 
Concepţia, . «panteistă duce. astfel la aceea a 
mărirei, luminărei forţelor noastre vitale : tot 
ce e:mişcare, vieaţă, în lumea exterioară vine 
să se răsfrîngă; în noi, tot ce e, lumină în afară 

" aduce latină în safietal nostra. Apropierea 
de natură, identificarea, cu ea, apare astfel 

„ca 0" purificare, ca o înălțare a noastră pînă 
“să atingem divinitatea, cum spune Paul Fort. 

Plecând dela observarea realităţei, scriitorii 
noi se' ridică prin urmare la o minunată con: 

“ cepţie de artă, la o.splendidă visiune a lamei. 
Natura, nu e privită de ei superficial, ca printr'o 

"fereastră ori de. pe 0 terasă, şi nu serveşte 
. numai pentru a. înflori versurile cu. cîteva 
imagini, cu virtuosităţi poetice; sub ochii lor ea 
se transformă. într'an temple - unde gîndurile. 
înalţă imnuri forţelor eterne şi se simt; stăpine 
pe lumea, întreagă. . a 

Cântînd. să explicăm- atitudinea “seriitoriloe 
„noi în faţa naturei, putem “spune că ea are 
„la basă ideea, că tot ce există în. afară de 

e, . : . a |. 
E E) - ' _ 

- - Di
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noi apare într'un fel sau într'altul după cum 
e alcâtait sofletul nostru, că natara — cualte - 

„cuvinte — e reflexul pîndarilor,: sentimente: 
lor noastre, e proectarea în afară a ceeace 
se petrece în noi: sub privirile noastre ea ca- 
pătă anainite aspecte, e merea schimbată, în- 

sufleţită, dramațisată — apare ca prelangi- 
rea dramelor ce se desfășură în conştiinţa 
noastră, . | Se: 

deea aceasta nu e, de sigur, notiă ; a fost 

desvoltată de mai -malte ori în filosofie, iar 

în literatură o -găsim la romantici... Serii- . 

torii noi i-au dat însă:o aplicare particulară şi - 

  

1, T.'de Visan, z ec. 410, 412,  reluînd ideile exprimate 

de ]. Thore! întrun articol din : Entretiens politiques et lit 

| firaires, 1891, crede că scriitorii francesi au fost influen- 

țaţi în acest punct de Fichte şi Novalis: „Le. fondement - 

esthâtique du symbolisme repose, comme celui du roman- 

tisme allemand, sur les assises de- Videalisme transcendarit. 

_- On se:rappelle les principes mille - fois. exposes du Iysirme | 

„contemporain : la _nature est un tat” d'âme; nous sommes 

* des râceptacles de sensations et d'images que nous proje- 

tons en dehors de nous par des întuitions immâediates... Cet 

idealisme dans les ceuyres symbolistes n m “est pas un simple 

€lan sentimental, “mais revât bien le. caractere d'une doctrine 

„ A€finie, qui repose, comme - chez Fichte et ses disciples lit 

teraires, -sur une ihorie de la: connaissance“ „Că simbo- 

liștii francesi au primit . dela filosofii germani şi dela “No- - 

valis unele suyestinni este neîndoios, dar de data aceasta i 

e mai puţin probabilă o. inriurire directă a acestora: prin 

însăşi intuiţia lor artistică, prin concepţiile generale. cafe Î-au . 

calăuzit, 'simboliştii au putut: ajunge, la ceea ce arti văzut că ; . 
7 

distinge, lirismul lor. - p
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“dacă o urmărim mai departe constatăm că din 
ea, derivă o altă notă ce caracterisează inspira 
ţia lor. Pietînd dela ideea: că natura e re- 
flexul ideilor, sentimentelor noastre, al felului 
în care interpretăm şi înanifestăm vieaţa armet- 
ză că ea nu poate fi răsfrînsă prin safletul nostru, 

„al celor de azi, în acelaşi fel ca altădată. Sofietul 

contemporan apare, cum s'a spus de atîtea ori, 
tumultuos, în continuă frămîntare ; impresii de 

- tot felul îl pun în mişcare, prefaceri nenumă- 
rate se perindează prin el, tendinţe multiple, 
cînd armonisîndu-se, 'cînd lăptînd între ele, 
îl ţin într'o continuă tensiune, îl îndreaptă. 
aci. într'o direcţiane, aci într'alta. E de aştep- 

„tat atanci ca el. să ptoecteze asupra lumei 
exterioare aceste însașiri ale lui, să o vadă într'o 

„perpetuă :frămîntare, într'o continuă. pregătire 
spre ceva nou, să privească orice fiinţă, orice. 
obiect, ca un fragment, ca un episod din agita- 

ţia, din lupta, universală: care e însăși pzis- 
: tenţa, a 

Astfel rapare, într'adevăr, natura la. scri- 
itorii de azi. Ciţiva din ei s'au numit — cu 0 
expresiune cam: bizară — arhitecţii fagiti- 
valai”, voind-prin aceasta să spună că sensi- 
bilitatea lor e: în stare să prindă şi să eter- 
niseze cele mai ascunse elemente ale realitiţei, 

„cele mai repezi schimbări din * caleidescopica 
„el desfășurare. Ținînd samă de ce caracteri-
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sează pe scriitorii noi, mai. curînd i i-am putea, 
numi poeţi ai visiunei simfonice, spre deosebire” 

de cei de altădată, care aveau visiunea plas- 
tică sau geometrică, . vedeau natura în linii 

fixe, în întipăriri. definitive, -ca o masă de 

lavă împietrită. Uneori această visiune sim-." 
fonică, această predisposiţiune de a- şi repre- - 

„senta, total dinamic, ritmic, duce la transpu- 

neri de sansaţii: noţiunea de visual e asociată. 
“de aceea de sonor: — liniile, colorile apar'ca 

vibraţiuni, ca asociaţiuni de , sunete, sgomo- 
toase ori melodidase ; -poetul, .cu alte cuvinte, 
ajunge să aibă visiunea compositoralui, or- 

chestratorului. 
“Cînd Romain Rolland ne “spune: despre 

eroul său. Jean-Christophe . că simția.. natura 

ca un complex de sonorități: 

- Lair la mer et la terre: &elatante smphonie, que jone 

Vorchestre du sotei!... - 7 

„ Musique des, couleurs, Tout est musique, tout chante !. 

aceasta poate. să se înţeleagă uşor, cât „timp - 

Jean-Christophe e mausicant și singur Romain : 

"Rolland e' un pasionat pentru 1 musică?. - 

  

Ey 

1. Jean- Christophe : La: “noizivelle jaurnte, 27, 

2, Intr'o. scrisoare "publicată în. Cahiers nivernais, oct. 

nov. 1909, dinsul face această mărturisire despre felul cum 

e obsedat de visiunea ' musicală chiar cînd scrie: «mon 

&tat desprit est toujours d'un musicien et non d'un peintre .. 
n 

A
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Dar şi la alţii, foarte deseori, întîlnim acest 
„fel de impresionare. In descrierea unni pelsa) „. meridional, Suars spune. 

: Le soleil est le'maître' du chocur, Le soleil est vorchestre.! 

La Paul Fort exemplele abundă: 
- La terre se! dâcouvre en gammes de jour pâle. 

? “AUX pics dorâs 'des monts, aux vagues d'or des pr 
aux plis d'or des forâts Ia lumidre chantait, 2. 

Je vois. la: plaine au : loin' vibrante comme un son, qui 
„Parcourt la paroi remude d'une cloche: d'or, Doucement les 

- maisons, „frapptes du soleil, sonnent. Un champ de coque- » licots-est comme un son plus fort: Jisqwoir le ciel rejoint 

i 

la terre, la vibration parcourt la nappe immense des €pis - qui frissonnent. Que jaime des grands bles la douce in- 
flexion ! EI. le bout de la plaine est mourant comme un son: 

-„ La terre je Ia vois, „la terre: je Ventenăs, la terre est 
sous mes yeux:et. vit dans mon oreille. Rythmique et mu: " sicale, elle est encore. plus belle! - Me 

Moelleusement la “lune €carte les. nuages; et sur lean , „devoilee, ele! brille, isole. Sa clarte sur 'la mer vibre aux crâtes des' vagues et fait murmurer Pair. Est-ce aux mains des naiades que Ja 'lune est sonore comme une corde. d'or? - ț ” N 
” „Je me tenais debout entre les genâts d'or, dans le soir 

„» Je congois d'abord comme une n&buleuse Pimpression musi- cale. de Pensemble de Pceuvre,.,u . 1. Idees et visions, 46-47 ; comp. ce ne dă tot Suares aiurea, Essais, 201, şi. în ant sens, dar tot aşa de caracteristic. pen- tru această predisposiţiune de a reda visualul prin imagini * Musicale : „Sur ses lăvres jentends le chant de ses regards qui font la lum.ăre«, -. * Aa 1 2. Baades! 
3, Ballades 

frangaises, I-re scrie, 91, 92, Jrang., Vil-e scrie, 120-121, 159.: 
> Da
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- oii Dieu jețte un grand cri de umiăre, et je levais trem- 

blant la palme de mon corps vers .cette. grande Voix qui 

rythme PUnivers... LD, 

La montagne 's'Epanche comme un chant radienxi:, in. 

-Pentends vers le ciel chanter. Pair. LS 

In această apropiere a: literaturei. de. mMu- 
sică se vede 'de sigur înfluenţa atmosferei ar- 
tistice în care s'au format scriitorii noi: pen- 

tra' masică şi mai. ales „pentru inovațiile - lui 

Wagner ei au arătat - un 'adevărat cult, îm- 

promutînd chiar dela ea unele principii . pe - 

care le-au aplicat la estetica literară?.. Mai . 

mult a hotărît însă în această privinţă. 

predisposiţia sufletului contemporan. de a-şi. 

„representa, lumea într'o veşnică mişcare, ca o : 

succesiune de vibraţiani, ca un viztej de forțe, 
Li 

  

* 1. Ibid., U-e "serie, 17, 30..: : ” - 

2. „Asupra legăturilor. literaturei. nouă - cu “musica, v. ce 

spuneam în : Sufletul nou în „poesie : - Conferenţele „Vieja . 

Nouă“, 14-16. | 

In contrast cu seritorii noi cei de altădată erau refractari 

musicei, şi cînd e să înţelegem deosebirea dintre ei,:să €x- 

plicăm, în, parte, felul lor: de a se exprima, imaginile la 

"care recurg» etc. constatarea aceasta are şi ea valoarea ei. 

Vorbind îu „Jurnalul“ - lor (U, 12) despre Balzac, fraţii 

" Goncourt spun că: dinsul „execrati musica —şi -tot acolo 

“cetim: „Hugo ne "peut pas: la soufirir, Lamartine - Va 

en horreur'$, iar. A. NDaudet , "scria în" Zrente . ans "de. 

Paris, 330: „En Fraiice, les gens de. lettres ont gentrale- 

ment la musique en horreur..„. Thtophile Gautier, Saint- 

Victor, Hugo,. Banville, Goncourt, Zola, Leconte de. Lisle, 

tous musicophobest, :. '-- î 

y 

- e R . Ă
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representare + care ; transpusă în artă îşi pă 

„seşte formularea “în cuvintele lui Adrien Mi- 
" thouard: „c'est dans 'Puniversel mouvement 
dail faut cueillir la, Baaut6“:. Chiar -la serii- 
“torii: prin a căror sensibilitaţe impresiile trec 

-> mai atenuate; al căror temperament e mai 
puţin tumultuos; găsim aceeaşi visiune pornind 

dintr'un fond sufletesc în care „stăpineşte ne- 
liniștea, febrilitatea;-. € 

Suflete: neliniştite erau . şi. romanticii, dar - 
„ei îndreptau această însușire mâi malt spre 
i tragic, spre pesimism, simţinda-se prea mici, 

parcă sdrobiţi, în faţa misterioaselor forțe ale 
„ naturei. Lu scriitorii noi neliniştea e de altă | 
natură : apare ca, an stimulent de a se apropia 
„de realitate, de a „descoperi pretutindeni iz 
„Yoare. de „energie, pentra. ca să-şi îndrumeze 

- sufletul” spre o continuă ascensiune, spze un 
neoprit excelsior. Contactul: cu .natura e pen- 
„tru ei un prilej mai mult de a, se înălța spre 
un senin idealism. 

In legătură cu telul cum e interpretat 
„natura “trebue să! amintim. că în literatura 

nonă vedem' exprimat mereu, aproape ca o ob 
sesiune, sentimentul infinitului. De altfel, nici: 

nu -ne pateza închipui o poeşie înaltă „ profanâă, 
Îi acest sentiment. Fiind şi el. înţeles în 

i: ie toarmen de PUnit, 385, E i
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diferite chipuri, dapă concepţiile de 'care'sîn- 

tem stăpîniţi, în literatura nonă îl găsim nu-. 

anţat ca și sentimentul naturei, adică fără. 

acele idei întunecate, acea. filosofie deprimantă RE 

la care se opriau minţile de altădată. In faţa 

infinitului omul modern nu se. simte aşa de 

mic încît să-l privească cu groază. şi, în cele. 

" PElendant, nous tendons Pespace oii se mo 

„ mâmes, Quant ă ui, 

din: urmă, să renunţe. de a-şi pune. unele în- 7 

trebări asapra tainelor din jarul lui. Din dorul 

de a cunoaşte cît mai mult, din credinţa că e . în 

puterea, gîmădurilor. lui să cucerească zi. ca zi 

ceva, din necunoscut, el nu pune hotare .visi- 

anilor li, nu fuge de. ce îi chinueşte aneori- 

sufletul, dar îi. aduce mulţumiri "superioare. | 

“Gindinda- se la tendinţa. dominantă. în trecut 

de a nu lăsa: spiritele. să se. avînte. prea de- -. . 

parte şi stăruind asupra felului. cum. trebue 

să ne comportăm azi, Maeterlinck observă: în- . 

tran loc i: o e 7 i 

Le Plus grave reproche qw o 

positives et notamment: “au christianisme, cest q: 

t-op souvent, sinoa en theorie, 

favoris€ - ce r&trâcissement; du mystăre.. de PUnivers.: Ea 

II est pour: nous ce. que 

de tout ce que hons pouvons atteindre ă Phorizon de nous- 

nous ne “Paiteindrons jamais, c'est 

entendu ; mais nous .avons, bien plus. de chance de nous en 

! 

1. La mort, 223-226. 

n. puisse faire aux 'religions pe 

w elles ont - 

tout au. moins en pratique, : 

uvra notre pensce. : 

nous le faisons; formons-le
 done:
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rapprocher! en lui faisant face, -en ailant oâ il nous attire, 
"aw en liti tournant le dos pour revenir oil nous Savons 
bien qu'il mest plus. Ce m'est pas en diminuant nos per- 

- s€es que nous diminuerons la distance qui nous sâpare des 
..» derniăres VeritEs ; c'est en les grandissant le plus possible 

que hous',avons la certitude de nous tromper le moins pos- 
“sible, Et plus-S6lăve notre ide de Pinfini, plus s'allăge et “se purifie Patmosphăre spirituelle dans laquelle nous vivoss, 

i Şi plus s'amplifie 'et Sapprofondit P horizon sur lequel se de: 

, 

; < . , La ; de 
” tachent nos pensâes etnos sentiments qui se nourrissent ;„cet horizon qw' ils animent, - 
 Ohiar dacă ne dăm samă 'că multe lucrari rămîn neînțelese pentru noi şi vor. rămineă 
"totdeauna, „că nemărginitul ce ne ispiteşte prr-, .virile e un noian “de taine, avem totaşi satis facția, intelectuală că am izbutit să cunoaștem „mai mult decît cei de altădată şi, “prin aceasta, 
să ne simțim. mai tari, întrezărind alte des- Trobiri dapă acelea "de care am ajuns: să ne 
bucurăm. Azi, cum spune Verhaeren: 
L'homme,.. | a _ ma est, Pheureuse aiidace au lieu. d'âtre la crainte; „Tout Vinfini ne retentit que de 'ses bonds - „Vers Vavenir plus doux, plus Clair et plus fâcond !, ' 

„Unde e şi de data aceasta, prin urmare, aceâ” _Sărăcie de idei. ori acea, bolnă vicioasă pornire „dea se petocapu numai de ce e netaseznnat sti 
i 1. Les cultes — Les forces. tumultueuses, - | 

7
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anormal care s'a zis de atîtea oricăarcarac- 

terisa literatura nonă ? 

„ - Lăsînd să vorbească înseși operele lor, re- 

iese că scriitorii contemporani dau sentimen- - 

talai naturei o interpretare originală; asociin- 

du-l cu sentimente de care altădată era ținut a Și E 

departe şi înălțîndu-l le, o concepţie, care lăr-:> . 
geşte orizontul nostru - safletesc. “Indemnîn- 
done să nu rnpem legăturile cu natura, d. 
să ne apropiem cît mai des de ce olere pri- . : 
virilor noastre, să ne . cufandăm iîn ea, sar 

“părea că acest îndemn al lor e -în contrazi- =. 
cere cu ideaa că cu cît evoluăm, cu atît:.tre- . 

ne să ne emancipăm mâi- mult” de natură. 
pe . Pi . 

Sar părea, cu alte cuvinte, că- ni 'se „spune - 

me întoarcem la un: fel de, primitivism,- la 
vremile cînd omul trăia sab imperiul forțelor 

natorei, se simţia cu totul slab în faţa lor. 
ini Si : : 

 Contrazicerea e. numai „aparentă. A. veni în 

contact cu natura şi, a-ţi 15sa, sufletul „să 'se au 

ilentitice ca multiplele ei forziena înseamnă . 

numai de cît ate supune ei, a te lăsa copleșit 

de ea. Omul de ştiinţă se îndreaptă spre Pâ- .. 

tară pentru ca .obseryină-o cercetind-o, să. . 

Pătrundă în misterele ei şi..să descopere mij- Ş 
Fără 

ii: loacele de a. o supune voinţei: noastre. ! 

să procedeze_ca oamenii de. ştiinţă, scriito 

toi se apropie şi ei de natură atraşi de ce.cu- 

prinde misterios şi încredinţaţi că . 
zi 

în. contact -
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cu ea-îşi îmbogăţese sufletul, îi dau puteri ncuă, 
„pentr ca pe urmă să o privească oarecum sapută 

” gîndurilor lor, să se simtă stăpîni pe ea. Deci 
şi. dînşii derivă cunoaşterea iaturei spre seu- 

“ timentul stăpînirei ei, aşa cum el s'a desrol- 
"tat tot'mai malt în evoluţia: sufletească mo- 

o dernă, OI II "4. Dapă ce-am „văzat cum e presentată în ge- 
- meral natura în literatura nouă să :cercetăm 

„în. ce chip 'sînt'redate diferitele ei „aspecte. 
“Ca 'safletul: lor tamultuos şi înclinat as 

„afunda în _visianile -infinitalai, scriitorii noi 
„e, firesc să „cînte cu o deosebită ptedilecţiune 
marea, Inspirația lor e de acoșă aici cu ceea 

„ce constatăm. în literaturile moderne, pentru 
--că după: cum s'a observat de multe 'ori nu 
mai în timpul mai nou s'a ajuns să se înțe- 

” leagă mai bine; poesia mărei. Poeţii de altă- 
dată rareori îşi îndreptau. privirile spre ne- 
„mărginital, în veşnică mişcare şi erau depar- - 

„„te'de -a descoperi în el motive bogate de con" 
- templări, de efusiuni lirice, -. | „- Pentru a 'vedea cum e redată marea în po-  esia nouă va trebui să ne adresăm mai mult „ seriitorilor francesi, deşi ne-am fi aşteptat să. „ întîlnim mai des şi. exprimat cu mai multă originalitate 'acest motiy de inspiraţie şi la - poeţii italieni; pentra că” după cum spune A:
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Baceclli- întran articol La poesia del mare! : 
„Italia deasupra mărei s'a înălţat, prin mare ' 
trăeşte, spre mare. deci trebue să se îndrepte” 
sufletul italian“. Marea nu. apare numai rar 
în operele scriitorilor generaţiei nouă din' Ita- 
lia, dar o vedem deşteptînd sentimente pe. care : 
le putem numi 'anacronice, pentru că nu sînt." 

în armonie ca sensibilitatea - modernă. Cînd . 
cetim, de pildă, la Aldo - Palazzeschi aceste 

versari: : E tă ae 

-- Eu şi marea, e oi, si E 
„Nu ne jinpăcăr de 106, o 

îi Penirn. că totdeaura mă, plictiseşte 

- Veşnicul ei vuet 3, gi * t 

ele ne reamintesc repulsianea, pe. care:.0. aveau 

oamenii de altădată “pentru mare, pe. care o. : 

împărtăşiau şi. poeţii — marea avea pentru ei ui 

ceva, neliniştitor, le inspira. groază, pentru că. . 

vedeau în ea un fel de dușman at omulei; 

0 întrapare a ' duhurilor rele. | i. 

“ Cind trecem la scriitorii frariceşi întâlnim: 

ca totul alte accente. Dacă ne oprim'la : Paul 

Fort, e adevărat că şi: " dînsal. ne. transportă. 

uneori într?o: atmosferă . de arhaism literar ;; : 

cînd î îşi propune să cînte marea îl vedem pro-. . 

cedind ca scriiiorii din „recnt, în „sensul că 5 

———— 
  

1.. Nuova antologia, 16 aug. 1914, 643, rr. 
2. Le mie passegiate — L "incendiari i.



iN. 96.1". “ SUFLETUL LATIN 

spune dela început ce_voeşte să descrie ŞI, în 
„> acelaşi timp, măreşte această impresie de ceva 

. învechit prin aceea că recurge la tonul biblic 
“ pentru a, slăvi frumuseţile: mărei : 
e ie A ID i ț Je. veux .parler du soleil sur la mer. Je. veux verser tou 

"--:ce que fai d'ardeur, toute! la” puissance de ma. bonte pour 

i se pare că; trăeşte toată neliniştea ei şi dă 

p i 

. ca - ur parler du+soleil sur. la mer. .Mais ă genoux, ă genoux sur les sables (je veux parler de aurore sur la mer), ce que je veux prononcer avant tout, avec toute la force de mon 
" amour, 6 mon: Seigneur, est mon humble priăre vers ton 

" premier regard, dans le lever du jour, Ta face de bonte 
sur la grande mer vierge, Pâurore de ta face de bonte! 

= 

o: Gas a ; : r 
„Oh, pardonne-moi, Seigneur, 6 mon Seigneur, je veux parle "de Ia face 'sur la mer LE 5 ae 
= Panl. Fort. îşi' dă totuşi samă "că nu tre- bue să se oprească aici şi mai departe vine Să exprime astfel „ce: simte 'privină marea — 

„pierde împreună :cu' ea în: infinit : 
„Je suis la mer, je suis mes rivages, les terres, et leur .] Ă ges, ondulation parle encore. de moi. Elles me . reviendront, ces  - -: volages matiăres. Voyez plus haut ! je suis Puniversel Emoi, Li , 

. Dei . j 
. Îi i 7 -. Poctan de la creation universelle, et le grand Tout mou- "vant, Dieu mâme, ou le seul germe; Je suis le pas pr&- cipit€ dans “un. seul -ciel, de Vimmortelle vie durant VE ternite 2, - 

i 

„Ca înfloririle ei de lumină, marea, e câ o pri- 
1: Ballades Jranpaises, Ie serie, 167, | 2 Did, 1 is 

to
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„velişte de sărbătoare şi-l faca să vibreze de bu- 

curia de a trăi : 

Douceur 'd'aimer ! douceur de vivre ! chanis et pariums, 

mer color&e des plus touchantes hatmonies de -Vair, nutes 

et nue mirces, mer chantante, mer parfumâe, doux cheveux 

d'aube de la lame, qui meurt aux sables et que Von . suit, 

frange [tgtre -au grand mystăre, langueur marine, que je . 

vous aime !... La mer est verte, la mer est grise, elle est. 

dazur, elle est d'argent, et de dentelles que Pair brouiile, 

en 'mâlangeant leurs tons changeants... Des iris, glissent 

sur. mes yeux, des myosolis et des menthes, pai. tout le 

„prisme dans. les yeux, le sable d'or sous mes cils bleus, 

entre mes cils palpite et chante la mer aux voiles frisson- 

mantes, la mer charmante... Douceur d'aimer ! douceur de 

vivre | chants et pparfums, mer colorte !, . 

Şi cînd mirajul depărtărilor îl ispiteşte- -po-' 

„etul, privind la ţărmul lăsat în armă, exclamă : 

[i est bon de partir; îl est. beau de chanter scus le sourire 

blanc . des voiles quand chante le matin aux ailes du vent 

frais, chanter, partir sans un regret, - 

N Ceux de la terre; quw ils pleutent, car ils sont, ceux qui 

partent. Ceux de la mer, leursy voiles sont gonfites de sou- . 

venirs, et le pays quittâ, plus beau dans leur memoire, res- - 

tera le refrain des pays qw is vont voir. 

Ceux qui restent, 'pleurez, vous âtes. ceux.qui partent: 

tous les jours, ă; chaque heure, la terre vous Voublierez. Et . 

Von maime > aizuent que dans le. Souvenir le pays que Pon 

" aime, et lorsquw on l'a quitte 2, ju 

„1. Ibid, 106-477. 
2 Ibid., 111-118.
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Pornind pe dromul valurilor ne simţim parcă 
legănaţi între-vieaţa trecută, şi cea viitoare, 
aşa că oricît am căuta să le deosebim le ve 
dem nedespărţite şi parcă prin una înțelegem 
mai bine pe cealaltă. Duși „de visiunea n. 
aşteptatului, sufletul se întoarce totași în arm 
şi amintirile licăresc. îndaioşetoare, mai îna- 
moase, pe. cerul depărtărilor... In faţa măre! 
şi pe întinsul ei — ne spune. Paul: Fort — 
vieața, şi cu bucuriile şi cu suferințele ei, n se Inminează mai bine, o 'simţim mai puternic. 
„Pentru Verhaeren, marea e ca o tovarăşe 

„a sufletului săn şi spre ea se îndreaptă mereu, -pentra că ascultînd frămînţarea valurilor i se 
pare că, aude "povestea vieţei lui: 

„La mer! la mer! | 
La mer tragique! et incertaine, 
Oi j'ai traîn€ toutes mes peines! 

„„ Depuis des ans, elle mvest celle. - 
"Par qui je vis et je respire, * Si bellement, qw'elle ensorcelle 
Tonte mon" âme, avec son rire “Et sa colâre et ses sânglots de flots... . 

, 
. N La mer!-la mer ! 

Elle est 1e râve et le frisson îi “Dont j'ai senti vivre mon fronţ, : * Elle, est Vorgueil. qni fit ma tâte. Comme de fer, dans la tempâte 7, 

1. Au bord du Quai — Les visages de la vie.
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Dapă marea tragică Verhaeren ne presintă 

marea cu irisări fermecătoare, cu chemări spre 

visari mîngiietoare, senine, : cu măreţe per 

spective pierdute în nesfirşit : a 

Dites, ia mer nue et pure, comme une idee, 

Qui luit et envahit mon âme Emeraudee ! 

Et Vinfini qwon aime et Vinfini qwon veut 

Boire soudain, avec la soif de tous ses 'pores! 

Dites, la paix des 'grands couchants , en mer! o. 

„Dites, et leur. douceur. et leur splendeur penchante, . 

/ Le soir, lorsqug Pon croit, lă-bas, dans le soleil, 

Que la lumitre. chante! N o 

Oh ! sendormir, prăs des vagues âtales, 

Comme quelqu' un des premiers temps du monde, 

Etre la'mer, âtre le soir, a 

Ne faire qwun, avec Por de leurs miroirs . 

Et les pourpres de leurs Golcondes ! 

Se' transmuer, pour „tevivre, sondain, > 

D'une vie 'atlantiquie et surhumutne ! 1 , 

Marea, îl: atrage, îl încântă, deci. pe Verhae- - 

ren prin sensaţia de infinit pe care i-o dă 

şi aceea de ai se părea că trăeşte o vieaţă 

multiplicată, sapraomenească. Şi mai. mult, 

decît marea liniştită temperamentul lui îl face 

să iubească marea vijelioasă, amenințătoare, - 

- aşa cum 0 cîntă şi Suarss : 

  

1. Deau — Les visages de lă vie, 

,



". 
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„La mer violente est mon climat, oii il faut toujours agir 
„et faire route, ă moins de faire naufra ge... i 

La mer dangeretse, dans les orages de la brume ci di 
soieil, est la mer qui me convient1,. i 

„Marea rostogolind talazuri, fâcînă să se catre- 
mure. totul în jurul ei ca o putere diabolică, | 
marea frămîntată de neliniştea care falgeră şi 
prin sufitele noastre — pe ea, o slăvese mereu 
scriitorii 'de azi. : 

Ce departe e poesia de altădată, săracă în, 
„sugestiuni, .pierzîndu-se în descrieri, căntind 
mai mult efecte coloristice... | | 

_ Impresionaţi de tot ce e maiestos în natură, - 
scriitorii noi nn uită: să. cînte . şi munţii 
„care le inspiră uneori aceleaşi sentimente că 
și marea, prin ceea ce cuprind. misterios ŞI 
prin darul de a ne cnfanda în extas: 

«la - montagner s'Epariche comme un chant radieux. Ui 
"torrent visible. de . Suaves harmonies s'echappe des lr65 
_penches: du' Seigneur... Dans' le chant matinal, n€ du verbe 

- de Dieu, la montagne brillante prend forme et tourzoi: Elle s'panche. et demeure, que tout homuze la voie!.. Lă 
montagne s'Epanche comme un chait radieux... ! „La montdgne est. divine sous VPaurore en fleurs. 
“Astfel începe Paul Fort: imnurile sale în chinate munţilor.. Şi urmărind înfăţişarea Lor schimbătoare, “cînd un văl uşor, azurat, seîn 

  

„1. Idees et: visious, 47 . ă „.2- Ballades frangaises, Il-e serie, |7.is,! 
e
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tinde peste ei, ceva ca din infinitul mărci i 

sa arată: 4 

On ne sait oii finit le flot de la montagnc. De bleuâtres 
Tpeurs continuent les sommets, tandis que” le'ciel bleu, qui 
S7 penche et s'efiace, luit plus bas sous les branches au 

profil des forcts,., 
! 

Oa ne sait, dans Pazur, oii finit la"montagne !. 

Dala manţi spre cer o scară de lumină.! 
se pare că se înalţă şi gîndarile se avîntă 

pe ea ca să se apropie de dumnezeire: 

„lu pourrais, poate... Elever en pridre ton iyrisme hardi, * 

ze voir en la montague, offerte en bel espoir, qwun €chelon 
vers Dieu et vers son paradis, 

dominer la montagne, et 'tu verrais, peut-âtre, sur la 
pa . i . G i» P:5 haute cime que tu aurais gravie, descendre des €toi 

ls cu monter de ton ctre Vechelle de clarte qui mânerait 

Tes Lui $, ” MR 

Pe culmile munţilur, ajungem să înţelegera 

te clipe nepreţuite sînt acelea cînd putem - 

zduira splendorile care se desfăşură în jurul 
Witra, ce binefacere e contemplarea framo- 
şalai : ” - 

Te souviens-tu d'avoir err€ sur la montagn€, 

Sir ton regard d'avoir laissc flotter le voile de ton.* 

le veat des ctoiles, et d'avoir dit: «c'est Ja Pheur 
Peas, ! . ” 

TO 

Î- Idid,, 19, 

2, Idid,, 90, o d 

ve dans 
e de la 

, 

Homme, et.
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| "L'heure de: Vharmonie est Pheure de lextase, Le ccur 

„€mu palpite ă Punisson des sphăres ; leur poussitre ani- 

mee penche. ses purs rivages et, vers eux, Pâme humaine 

monte comme une. mer», 

davoir dit aux ctoiles : „Gtoiles, je vous aime ! et cest 
de la .beaute. que vous versez en, moi. L'harmonieuie | 

fougue de vos ardenis systămes m'enseigne Part divin de 

crâer sous des lois. a 1E Să - 

Citeodată ceea ce se . ofere privirilor poetu- 
lui “ia : semnificaţia unor simboluri, îi evocă 
episoade din vieaţă. Florile de pe înălțimile 
munţilor, luptînd cu. asprimea, vremilor şi În- . 
vinse în: această; luptă, îi, par ca atîtea visuri 

„ale noastre: pe care le vedem apunind: 

Dâns la vapeur bleue qui benveloppe, 6 montagne, la 
_flore de tes sommets agite comme les: souges... 

„Elle naît en luttant, elle meurt en bataille contre la pierre 
„froide, les torrents, la rage des vents, et se. dechirant ă 

„ reglevenir poussiăre se dâlivre de sa tăche înntile sur lerre: 

| " Dans la vapeur bleue qui t'enveloppe, 5 6 " montagne, a 
flore de tes sommets souftre et meurt comme les songes ?. 

Un -izvor ce se coboară sprinten, din.culmi 
„ca să: se piardă, î în şerpuiri -leneşe pe.o cîmpie 

- imaginea, sufletului nostra cînd din înălti- 
mile. mîndre, “luriinoase,: se “vede de-odată 
În. monotonia, în golul vieţei celor mulţi 
"Que C'est human - et dechirant,: Peau .qui srEcroule des 

O A 1. Ibid., 39.40, | 
2. Ibid. 48.
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versants, sanglote et roule des cailloux, dans les plaines 
oii vivent les hommes 1, 

Ă 

„Poesia munţilor nu . poate fi despărțită de 
aceea a pădurilor, a codrilor care au singu- 
tătatea lor, cu vălul de mistere, de umbre,. 

ce-i învăluc, ne chiamă să ne împărtişim din 
liniştea în care putem. sta mai bine de vorbă 
cu gîndurile noastre şi urmări sborul visu- 

rilor : , 

Calme infini! Tout chante eu. moi. Quel grand. silence : 

m'envahit ! Tout chante en moi, ma pensce et ma vie. o 

grand silence indefini !.. „ Cest tous les sons qui me penătrent, 

est leur musique, -ă binfini, qui s'equilibre ct chante en 

"Moi — dans ce sejour de paix et de melancolie !, 

„6 mer de silence cit naufragent les- bruits, coeur de la 

forât, cour de mage, profoud puits, puits du monde oii 

es vcrites sont ehdormies, ocâan de silence “oil, les "heures 

naufragent, oii Espace . n'est plus que l'ombre de TEspace, 

crypte ' sainte; asile des extases înfinies dont: “les arbres. 

profonds sont seuls le don sublime, au calme de leur ombre, 

„au parfum de temple de leurs feuilles ! - 

“Raătăcină prin desişarile unei ueăari, ima- 

ginaţia poetului descopere simboluri, regăseşte 

parcă vieaţa noastră, prelungindu-se, repetîn- 

du-se:acolo. Nu ascunde oare şi pădurea o 

lume ca, a noastră, nu -se petrec oare şi în . 

- ea drame ca acelea pe care le vedem zilnic 

id 520 
2. Ibid., 18, 412. -
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în jurul nostra? Iată cîțiva arbori nici, 
plăpînzi, printre. alţii uriași, care; crezindz- 

„se 'stăpînii pădurei, vreau parcă să se bacare 
singuri de darul luminei, să împiedece pe 
cei mai slabi să trăească şi ei. Pădurea ca- 
noaşte şi ea lupta pentru vieaţă: 

-* Ou souffre, Les petits €touffent les pius grands, ou ks 
plus grands €crasent,., Et que c'est saint, au fond, ceite lutte 

infinie vers la lumitre! Que sais je ? C'est la Vie que 
Dieu veut ainsi, non autrement !, 

Tot un simbol vede poetul în umbra pe care 
_0 revarsă arborii în jurul lor: ea este ca0 
“aripă de apărare, de protecţiune, ca, un gest de. 
dreptate pentru toţi, şi mai mari şi imai mici: 

L'ombre €gale pour tous est comme une justice autour * des feuilles, Sur les buissons, du cceur Dattant des chenes 
„aux racines quj glissent puis- foncent dans la nuit molle et 
fraiche des mousses, sur les ruisseaux qui glissent, două 
„baumes au gazon, et sur les aromates,. mes dâlices, des Jeunes arbres oii pullulent les bourgeons 2. 

„.. O wisiune de acelaşi fel întîlnim la Romain 
„Rolland cînd şi dînsul privina Ia arborii unei 
“păduri are impresia, că asistă la o luptă surdă 
între ei pe care o înfăţişează mai viu decît, Paal 
Fort, dar cu asociaţiuni, cu imagini asemănă- 
toare — coincidenţă în care nu' trebue să ge- 

1. Ibid, 91. , 
2. (bd, 96-97, 

.
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dem probabil o re eminiscenţă, an împrumut dela, 

autorul Baladelor francese, ci o asemănare: :. .- 

întimplătoare, datorită identităței de pre- Da 

disposiţiani proprii scriitorilor noi! 

. Les carnages accomplis par Phomme sont si “peu de “chose, . 

eux-mâmes, dans la țueriic: de Punivers 1. Les plantes paisi- . 

bles, les arbres muets sont entre eux des bâtes feroces. Serânit& . - - 

des forâts, lien câmmun de rhâtorique facile pour les litt€. 

rateurs qui ne connaissent Îa nature qw au travers de leurs _ 

livres!,; Dans la forât toute proche, ă quelques pas de la . 

maison, se livraient. des” luttes efirayantes. Les hâtres as- 

sassins se jetaient* sur les sapins au. beau Corps rose, en- 

lagaient leur taille svelte de colonnes antiques, les &touf- 

faient. Ils se ruaient sur les chânes, îls les brisaient, ils s en 

forgeaient des bequilles. Les. hâtres Briarâes aux . cerit 

bras, dix arbres dans un arbre! js faisaient la mort autour 

deux... Plus bas, dans la forât, les, acacia, partis - de. la : 

„lisiâre, 6taient €ntrâs dans la place, attaquaient la sapiniăre, ;. 

Ctreignaient et griifaient” les racines de Pennemi, les em- 

poisonnaient de leurs sâcretions... O paix de la nature, mas- 

que tragique ai recouvre 

la vie! ? . 

Din asemenea simbolisări se poate vedea 

ce efecte neaşteptate ajunge Să realiseze “ite= - 

ratura nouă şi cum apropie | mai mult natura, 

de noi, o dramatiseză, o! 'umanisează oarecum. 

Lai . Henri . „de. Regnier poesia, pădurilor i 

le visage € douloureux et cruel de : 

s'a „arătat; câtva timp, cum mărturiseşte sin- 
p 

  

"4, „Ceva analog găsim, de attel, şi în romanul Chanaan : 

(sfârşitul cap. II) al scriitorului portughes G. Aranha.. 

2, Jean- „Criste: Le puisşon ardent, 310- 31, 

cp
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a, , . gur, în colori de „melancolie, dar întro zi 

1 i-a apărut mai senină, a trezit în sufletul său 
| simțiri Înviorătoare ; : 

O vous que j'ai aimâe aux jours de ma jeunesse 

. D'un sombre amour, 

o Foră!, vous ctiez la sur de ma tristesse 

|. - Et son sâjour!, 

'Pardun de vous avoir, 6 ma Forât, aimee, 

RR D'un sombre: amour! 

Ce n'est plus. celui-lă maiîntenant 'que j'Eprouve, 

o "i: Ce west plus lui, 
E, lorsque dans. votre ombre 'encor je me retrouve, 

” - Comme aujourd! hui, 

Je scns votre vigueur, vos baumes ct vos forces 

: „_Entrer en moi, - | : 
Et 16 Dieu qui Phabite entrouvre. votre ccorce 

ÎN Avec son „doigt. 
DR 

Come v vous; châne dur, je garde dans la tere! 
- Qui: la nourrit : i 
Ma racine: secrăte, obscure et n6cessaire fm 

Di 

„In răcoarea, în umbra pădurilor, ne e simţim 
renăscuţi: ceva, din forţele primitive ale na- 

”turei parcă pătrunde în noi. Ca şi marea, pă- 
- darile dau „sensaţia vieţei reînnoite, intensifi- 
cate: i 

Si la Mer est trâp loin, coute la Forât, 

  

1. Ode — La cite des caux.
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Sois attentif, sois docile et surtout sois pret 

A saisir la rumeur vivante €parse en elle 

Et, debout, sens, en toi la force universelle 

Sourdre, croitre/ grandir et monter ă son but 

En ta. stature 'd'homme ainsi qu' en Varbre nu î; 

“Pentru Verhaeren, manţii au. ceva, tragic, *- 

meliniştitor, prin misterele pe care le ascund. 
ci a Mi 

S'elabore la vie €norme et minuscule 

Des atomes et des poussitres 2 

- şi ce zacâ în “adtncimile” lor “aşteaptă, să vadă 
lamina şi cu străluciri să farmece privirile 

noastre : : 

Les fers, les plomts, 1 les ors, les pierres 

“Y reposent. Et.les joyaux et leurs „yeux lourds 

Qui ne peuvent se voir dormir, - . 

Mais qui s'âveilleront pour, tout ă coup, fremir 

D'unanime clarte suprâme, e ba 

Attendent Jă, que, largement, un jour, | 

Au front des rois ils surgissent en diadtmes. . , 

In jurul lor pluteşte . 
N ” ' DRE 

"Un murmure lointain de songe ct de legende 

şi gîndindu-te Ja, atâtea, veacuri care au trecut 

peste frunţile lor „parcă - -auzi vorbind eter. 

———————— 

1. Autre înscription — La cite des eaux. 

2. Le mont — Les visages de la vie.
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Dă nitatea, s şi te simţi cafandiada- te în ez, piez- 
'zîndu- te în imensitate: : - 

eee eee e + j'Etais comme insense 
De. vivre et de sentir tant de siăcles Îrcmir... 

Mon âme dtait anxieuse. d'âtre elle. mâme ; - 
Elle stillimitait en une âme suprâma 
Et violente, oii Punivers 'se resumait ; 
Sur la vie et la mort planait un mmeme visage, 

Je ne distinguais- plus leur forme au fond. des âges;. . 
„Tout me semblait present et je” me transformais * 

“Moi- -mâme et.js me confondais avec un ctre immense 
Qui ne voit plus qnand tout finit, quand tout commence, 
Ni poarquoi la tragique humanite. ! 

| „Avec, ses cris, avec ses peurs, avec ses plaintes,' 
Traîne ses pas marqucs de sang, au labyrinthe ! 
-De la. nocturne et „flamboyante Gternite, 

» Pădurile dau: lui Verhaerea tot impresia 
eternităţei :. i o 

Ce bois, o 
" “Îl est d'cternite, . .. Pi 

-Puisque personne a i 
Ne se. rappelle avoir plante, - 

„Ses chânes monstrueux ă tâte de gorgones, 
"11 est d'Eternite, comme la vic, 

Viulente,” prodigieuse, inassouvie, 
Depuis toujours jusques jamais LĂ 

4 

Cînd pădurea e biciaită de vijelii prin ea 
“parcă trece „le spasme universe] des choses, 
ne . 

' 4 . 
1. Za Di — Les visages de a vie, :  
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catremurare ca cake înfiorează lumea între agă, 
îi dă neliniștea necontenitelor prefaceri. 
„Celor care nu sînt în stare să simtă emo- - 
țiuni puternice pădurea, nu. le evocă: nimic 
deosebit, pe cînd dacă eşti dintre: aceia care 
poartă ca ei înfrigararea gîndurilor, vei auzi 

„ nenumărate glasuri tainice venind spre tine, 

vei desluşi ceva măreț cînd rătăceşti prin 
umbrele ei: a Di 

_Pour les regards distraits et les folles cerveltes,. 

| C'est aujourd'hul- le domaine des seuls oiseaux, 

Ce bois, ou les „siecles „ont.mis leur sceaz ! 

„ Mais toi, passant fi&vreux, toi, qui receles, , 

En ta memoire, en ton 'd&sir, , 

„Tout le pass, tout Pavenir, - - Mo 

_Et les rejoins et les unis et les convie | 

A exalter, ă chaque heure, la vie, .. 

Mele aux stves innombrables dont les forăis, 

„ : Infiniment, sont traversces, E . 

“Le sang mâ&me de tes perises; 

Multiplie et livre-toi ; d€fais 

Ton âte en des miliers d'âtres | 

Et sens Vimmensit€ filtrer et transparaitre, 

Avec 'son calme ou son effroi, 

Si fortement et si profondâment en toi, 

„*Que tabsorbent les vents et les orages 

-- Et les beaux soirs dont les gloires voyagent 

Et sacerochent, ă la cîme des bois... 

Poetisarea munţilor şi pădurilor culminează 

i
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astfel tot- spre sentimente superioare, spre o 
potenţare a emoţiunilor. 

| "Cu o notă 'particulară apare această inspi- 
'raţie la cîțiva scriitori îi sensul că ea e a-" 
sociată . de - sentimente personale pe care-nu 
le-am întîlnit nic: la Paul Fort, nici la cei- 
lalţi poeţi amintiți. Astfel, Francis Jammes ne 

„mărturiseşte că în sufletul lui vede întipări- 
rea adîncă a peisajelor sălbatice în mijlocul 
cărora s'a, născat; trăind de copil în preajma 

„munților, firea lai a primit înriurirea n. puter- 
„nică a lor:. - pa 

-. Pr&s des montagnes' je suis n6, pres des montagnes, 
Et je Sens bien. maintenant. que dans înon âme 
Il Y. a .de la. neige, des torrents couleur de givre | 

| Et de grands pics casses ouă il ya des oiseaux. 
„De proie qui planent dans un air qui rend ivre, 

Dans un vent qui fouette les neiges et les eaux |. 

In același fel se exprimă Chocano, cînd cer- 
. cetînd adincurile sufletului său. ajunge să în- 

țeleagă ce i-a dat acea „Vigoare de care se 
“simte mîndru; 

“Sînt sufletul primitiv, 
Sint sufletul primitiv al Anzilor şi pădurilor, 

i Sînt freamătul frunzelor în noapte... 
Sint imnul “apelor ş şi al vinturilor 2 

„1, J 'atlais duns le verger — De /'angălus de Pau a lan 
adus du soir. 

2, EI alma primitiva — Alma America,  
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„Dacă Jammes şi Chocano cîntă acest primi- 

tivism, ei nu vin să spună prin aceasta că 

„Yoesc să rămînă în el, nu pledează, ca poeţii. 

de altădată, pentru. o întoarcere elementară 

la natură; recunoscînd -ce datorese mediului 

în care “au născut, ce forţe au primit din el, 

în aceste forțe găsesc un stimulent pentru a-şi. 

înălța gîndurile, pentra a privi vieaţa în la- 

poeţii astăzi. 
Scriitorii noi nu realisează arta numai în 

anele limite, nu. se opresc numai la cîteva. 

mina ideilor de care trebue să fie stăpîniţi | 

game de predilecţiune, că pictorii care se măr- - 

zinese la marine „ori peisaje 'cu munţi. Ori: - 

zontul lor embţional' e mălt mai întins. 

Astfel, inspiraţia nouă îşi găseşte varieri în 

contemplarea şi altor: aspecte ale faturei, cum - 

stut cîmpiile, cn poesia. lor de nemărginit cînd 

senin, cînd întanecaţ,- lăsînd gîndurilor. sbor 

liber : e -. 

La plaine îmrmense
 €largissant nos râves, - 

cum spue Viels-Griffin. Pentru Paul Fort 

cîmpiile sînt tot un: prilej de reverii, în al 

căror. vag parcă vede topindu-se visul .Jumei 

întregi.:. A e E 

$ 

Vois la plaine bercer un . songe, tout un grand râve de 

lumitre, .VOiS naitre, des blis et du jour levaut, un clair, -
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- - : . N 55 million dăiles ct de fleurs... Vois la terre bercer un songe, - 
vois naître des blâs tout le râve du monde !, 

- Cind lumina “se răsfaţă pe. verdeaţa ei şi "cînd, într'o. zi de sărbătoare, pe cărările cu 
„ gerpairi trec cei care se îndreaptă spre locul 

de rugăciune, cîmpia e ca un suflet. de copil 
în care' vremea nu a lăsat nici o 'umbră: 

„La plaine est putrile. Les gens vont ă la messe et sem: 
blent bien heureux, La .cloche du dimanche, douce comme 
Pavril, fait rouler doucement les perles du ciel bleu... 

La ronde dn vent frais marque la joie de Phcure. Les 
“gens vont ă ia messe et semblent bien heureux ?, 

- În: desolarea, toamnei, ca. amintirea numai : aceea, ce a strălucit pe: întinderea ei, cîmpia 
„+ pare o: poveste ce ne vorbeşte. de ființe îm- 
„_pietrite prin” vraja unei- zîne: 

„+ la plaine înfinie est comme "le paysage d'une itgende " ancienne ă "jamais. oublice (comme le reflet d'un monde | 
 dormant dans un glacier) et dont les rois, les reines, les „ peuples: seraient. mortis, dont Poiseau, le roseau, la leur . 
vivraient encore — tenteraient de vivre' encore en 'ce pays glace, dans. uge aube €ternelle, par de- mechantes fces 5 

Mai mult tragic se înfăţişează lui Verhae- ren “cîmpiile, pentru că fi' adac “aminte. de 
cei. care le cutreeră ducînă cu ei povara ati- 

1. Ba//ades franqaises, Il-e serie, 122. 2. did, 197. i. - 3. Jâid,, 131 
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bor ani de chinuri, părăsind căminul lor sărac 
pentru ca să se îndrepte spre oraşe unde, nă- 

dăjdnesc că vor găsi altă vieață: 

Sous la tristesse et Vangoisse des cieux 

Les lieues 7 ă 

S'en vont autour des plaines... ! 

„des gens las, par” tas, E .. 

„.vont de bourg en burg 

Cest la plaine, la paine 
Îmmenstment, ă perdre haleinc, . 

Oi circulent, dans les „ornitres, . a a. 

Parmi VP identite ” 

„Des champs du' detiil et de la pauvret€, 

Les desespoirs et les mistres ; : a. 

Cest la plaine, la plaine i 

„Que siltonnent, des vols immenses 

D'oiseaux criant la mort 

En des houles de-cieux au nord ; | 

Cest la plaine, la plaine o Pa 

Mate et longue comme la haine; 

La plaine et le pays sans îin 

" D'un blanc soleii comme la faim, 

Oi, sur le îlcuve solitaire, - .. - 

Tourne aux remous toute la douleur de la terre 1 

Na visul întregei Tati — ca la Paul Fort—, 

ci. durerea de pretutindeni i se pare lui Ver- 

haeren că. pluteşte. deasupra. cîmpiilor - — și 

"ce admirabilă imagine aceea a câmpiei. „mate; et: 

longue comme la haine“ , 

  
1. Les plaines — T, es villes fen iculaires.
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„Cât de bogată şi originală e inspirația seril- 
torilor noi se poate vedea, și cînd se opreşte 

'la “motive întru cîtva deosebite de acelea pe 
“care le-am văzut, motive lnate tot din cadrul 
naturei, dar mai mărunte, pârînd chiar pre” 

- saice uneori, fără. acel prestigiu de poesie pt 
„care-l au marea şi munţii. | a 

Iată poesia, Z'ardre a lui. Verhaeren În 
tîiele versuri cuprind o descriere fagitivă şi ime- 
diat sîntem duși spre o visiune maiestoasă, amă- 
nuntul, capătă o semnificaţie simbolică largă 

> 

__ "Tout seul,..- . E 
"* Que le berce PEt€,. que Pagite Phiver, 
"Que son tronc soit givre ou'son brauchage vert , 

- Toujours, au. long des jours de tendresse ou de haint 
11 impose sa vie enorme „et souveraine 
Aux plaines, . E E ni 

Arborele, aşa cum se înalță falnic, ne aduce 
âminte vieața energică, vieaţa, suverană — €l 
stăpîneşte . cîmpia ca un -erou al vremilor. 
In trunchiul luai închide nenumărate amintiri; 

"a văzat strecurîndu-se atîtea vieţi, a auzit atitea glasuri răsunînd în jarul lai: 
II voit les mâmes champs depuis cent et cent ans Et les memes labours et les memes semailles, Les yeux aujoură'hui. morts, les yenx ” Des plus lointains aicux E Ont regardâ; maine apres mailte, 

ÎN Raaaeae . d 

1. La multiple splendeur.



SCRIITORII NOI IN FAŢA NATUREI 115 

Se nouer sou €corce et ses rudes:rameaux. 

IL presidait tranquille et fort ă leurs .travaux... 

„II est tout le pass€ debout sur, les champs trisles, 

„ Amintirile îl întristează uneori, dar cînd. 

vine; “primăvara, “uită zilele - posomorîte, se 

simte reînviat, tresaltă în încîntarea luminei 

tinere: -- ăi 7 

„«„.quels que soient les souvenirs 

. Qui, dans son bois, persistent, 

Ls que janvier” 'vient de finir . ȘI 

Et que la săve,. en son vieux tronc, s6panche, 

„Avec tous ses! bourgeons, avec toutes ses branches, - 

„— Levres folles et bras tordus — ..-: 

N jette un cri îmmensement. tendu 

Vers Pavenir. E 

- Spre acest arbore — continnă poetul — m'am. 

îndreptat de 'multe ori şi apropiindu- mă de 

el simțiam - că-mi. transmite ȘI. mie - din „vi- 

goarea,, lui: 
.. - 

«Son iythme et sa force totale ! Dig 

Dassaient, en 'moi „et penâtraient usaură mon coeur, 

- Alors, je Etais mâl€ ă sa belle vie ample ;. aa i 

je m”. attactais ă lui, comme un' de ses. rameattx ; 

Il se plantait, dans. la splendeur, comme „un exeni ple 3 

" Paimais plus ardemment le soi, les bois, les eaux; 

La plaine. imuiense “et nue oii les nuages passent; 

" petais arme de fermet& contre le sort, 2 

„+ Mes bras auraient voulu tenir. en "eux Vespate ; Fi 

Mes, muscles 'et mes nerfs rendaient leger mon corps N 

Et je criais: pla force est sainte...*



- 
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Pe lîngă emoţiunea estetică, asemenea ver- 
suri nu deşteaptă oare în noi o idee morali- 
satoare, nu ne dau. oare un fel de sfat pentra 
"vieaţă ? Indirect ele ne spun: deprindeţi-vă 
să priviţi. de: aproape. natura, pentru că orice 
trăeşte în ea, chiar 'ce pare neînsemnat, cu- 
prinde un înţeles adînc,. vă . dă învăţători, vă 

“sugerează gînduri înălţătoare. 
Să ne oprim la 'oaltă poesie: Zes roules!. 

Cindata,. idee, îşi va zice cineva, să caaţi in- 
spiraţie în prafal şi: pietrişal dramurilor. Şi: 

„totuşi . — să-l. ascultăm pe Verhaeren: 
- Pendant Phiver” -morne et lass€ 

Autour des âtres : 
"Les grand”. routes grisâtres i 

* Semblent trainer au loin sous un ciel lourd et las: 
"Mais dăs que les beaux jours les râchauifent lă-bas . : 

„ Toutes se r&veilient jeunes comme la, vie. 
Leurs grands gestes î travers champs convient 
Au travail vaste et cir, 

Drumurile au, deci, şi ele. an saflet care 16, 
face să se întristeze- ori 'să se “bucure dece ne, întristează ori ne bucurg, pe noi; ele sînt: 
părtaşe la - frămîntările - noastre, ele ine văd, 

«les routes grandes” ou pelites 
Visitent., . 

De Paube au soir, durant' p ce, 
A 

1. Les bf: mouvants. -
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E la ferme bruyante ct le clos âcarte; 

Leur voisinage est doux ă ceux qui, sur leur porte, + 

„ S'assoient le soir en se parlant.des choses morțes, 

Cite, "Tacrari nu cunosc dramarile; cîtă vieaţă 

nu. trece peste ele, şi cîte taine nu-şi împăr- 
Lăşesc unele altora, legînăd depărtările ; 

Elles 'connaissent tout: & bonheur, tristesse ou deui] | 

Que resgerrent les murs et dârobent les seuils,. i 

"î Si bien que c'est et la joie et la peine 

Qwelles charrient de plaine en plaine 

- Avec Penţctement de la vaillance humaine, 

„Ca să, se vadă,. într'o ultimă impresie, ce. 
efecte de poesie ajung să realiseze scriitorii 
noi cîntînd natura să deschidem tot unul din 
volumele lui Verhăeren, La multiple spleu- 

deur, şi să cetim versurile A Za gloire du vent. 
„Ele sînt ca, un imn închinat vîntalui, acestei 

forțe a, n iturei pe care clasiciiau cîntat-o şi ei 
— tolas —, dar fără, să .se ridice pînă la, "o 

| inspiraţie: ca aceasta: - 

D'oii. que vienne le vent, e | 

_ W'rapporte de ses voyages, . a 

A travers. Pinfini des 'champs et des -villages, 

On ne sait” quoi de sain, de. clair et'de fervent. 

Avec ses:l&vres d'or frâlant le sol des plaines, 

„Il a baise la joie et'la, douleur humaines 

„* -Partoutu. . 
z, - _: 

- “Si jaime, admire et chaiite avec folie 

e vent, 7 o _
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. EI si j'en. bois. le vin îluide et. vivant 

Jusaw ă la lie, : 

Cest qu'il grandit mon ctre entier. et c'est qu'avant 

"De s "infiltrer, par mes poumons et. par mes “pores, 

Jusques' au sang dont vit mon corps, Ş 

Avec sa “force rude ou sa douceur profonde, . 

nuineasemeal, il a €treint le monde !. 

| Na ca o forţă: distragătoare, ca, un n dah rău, 

ci ca o energie rogeneratoare ne e înfățișat 
vîntul în această admirabilă poesie a lui Ver- 

haeren; din cutreerările Imi: — ca an pribeag | 

i a i 
4. Comp. versurile lui Adolphe Rettâ: . 

> Qui dira „le merite du vent ? | - 

„ Souffle brusque, il. retrousse' les seigles, 

Soufile large, il dâpasse les aigles, 
Souffle jeune, il s'âveille en: chantant, 
Souffle vieux, il s'endort en grondapt — 
Qui dira les mârites du vent ?.;. “ 

Le vent sait des secrets profonăs, il purifie 

Les charniers et les cimaitres.: 

“Il est le rythine, ii est'la joie,-il'est Ja! vie, i 

M est le .râve de la terre. . 

Flogie du 'vent — Podsies (1897- 1906). 

Şi acelea ale lui “Francis Jammes : 

O grand vent... | | 

Je Vai 'aime toujours... A. , 

„„Je taime comme un frixe, | : 

Je souhaite ton bonheur d'errer dans les ormeaiix,. , 

Je sais que les milliers de curs sont les oiseaux.. : 

Elâgie douzieme — Le deuil des primevtres. 
, AR . A
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al veşniciei - — el ne aduce nenumărate ecouri, . 

“neastîmpărul vieţei, - înfiorările ce plutesc în: 

nemărginit, şi parcă, simţim î în 'sufletul.nostra 
puterea, lui, tot ce a cuprins, în el, în goana-i 

nebună - prin lame !. Nu e şi aici ceva mai'mult 
decît poesie izvorită dintr'o bogată imagi-. 

nație ? — o măreaţă visiune pro&ctată asupra 

„natarei şi dînd gîndurilor îndemnuri la în- . 
nălțae. E 

In felal de a cînta; nătura poeţii de astăzi 
aduc astfel o inspiraţie na. numai superioară - 
aceleia pe care o întîlnim la, predecesorii lor, 
dar şi orientată de o concepție unitară, armo- 

nică, Chiar atunci cînd se opresc. la cele mai 

mici amănunte, cînd privelişti părînd neînsem- 
nate impresionează. sufletul lor, dînșii pun în 
evidenţă: sentimente care le sînt proprii şi în 
alte împrejurări şi care apar în 'deplin acord - 

cu sensiblitatea modernă. Spre “constatarea a- . 
ceasta, sîntem duşi cînd ne „referim la cei mai 

. 

  

"1. Nota aceasta nu o regăsim la alţi poeţi care au cîntat 

. vintul — așa poetul portughes A. Corrâa d Oliveira — glo- 

„rificator şi el al puterilor naturei, panteist adeseori în sen- 

sut. modern — numeşte vintul „monstro dos ares, monstro 

horrendo e livido“ (Tentacâes de Sam Frei Gil, 99) — do- 

vadă că nu toţi poeţii noi au, ajuns să înlăture inconherenţe 

de visiune, să se "emancipeze "de! rutina vechei literaturi. 

A
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representativi dintre ei, -pentru că am văzut 
„că unii mai păstrează ceva din spiritul vechi 
de a interpreta natura, ! dar nu de aceștia 

. , 

"3. Aceasta se observă mai ales la poeţii faturişti care nu 

„numai că sau 'arățat. incapabili de a reînnoi inspiraţia “din 

natură, dar au bi să manifeste şi, un fel de dispreţ faţă 
de ea, crezînd că prin aceasta vor' părea mai moderni, CA 

și cind alături» de poesia care cîntă craşele, usinele, mași 

nile nu ar putea sta alături aceea care pleacă din content + 

plarea frumuseţilor eterne ce ne încunjură, :Cit de unil- 

terală şi de pedantă e această 'poesie proclamată ca de cel. 
mai înalt „modernism“ ne arată versuri de. felul acestora 

(A /'automobile de course — La ville charnelle), scrise de F. 

-T. Marinetii pentru a ne convinge că un automobil în goană 
„ne face, „. Să ridem de munţi, să ne întoarcem privirile dela 

„ei ca dela miște animale preistorice : . 
Montagnes, $ Bâtail monstruex ! 6 Mammouts 

" Qui trottez lourdement, arquant vos dos înmenses, 
Vous voilă dâpassces,... noyees... . , | 
Dans P'Echeveau des brumes La. Et j'entends vaguemnent 

Le fracas ronronnant que plaquent sur les routes 
Vos jambes colossales aux bottes de sept lieues! 

“ Porniţi spre o poesie exclusivistă şi ultraartificialisată, nu 
e de “mirare că futuriștii ajung să privească natura. ca o 0b- 
sesiune de care trebue 'să ne emancipăm. A, Palaezeschi 
încheie astfel o poesie. (I fiori-—L'incendiarto) în care cuo. 
imaginaţie pervertilă şi cu trivialisări crede că a adus 0 
originalitate faţă de poeţii care cinlă farmecul florilor—pen- 
tru el simboluri de patimi, de viţii, aparițiuni. la . fel cu cei 
care trăese „in maniera scandalosa“ : 

Doanmmne!... 

Deschide-mi un adăpost
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avem să ţinem. mai mult samă, ci de ceilalți, 
cînd este vorba de a. za aspectele, literatu-- 
rei nouă. - | 

Din observarea naturei şi din. atitudinea - 
estetică în faţa ei-am văzut, în acelaşi timp: 

„că se desprinde o:concepţie . de vieaţă, de mo-. 
rală am putea spune. Pentru psihologia seri- 
itorilor, contemporani şi-pentru chipul în care 

„trebue: să-i judecăm, această lature a operei 

lor, oricît star părea că nu are: raporturi | di- 

recte cu literatura, merită totuşi să ne oprească. 

  

E In afară de natură !- Da 

Dacă unii îuturişti nu. ajung pină la asemenea. rătăciri şi. 

- găsesc că natura poate fi din cînd în cînd: motiv de inspi- 

raţie, în redarea ci, chiar cînd caută să se apropie: de poe- 

“Șu mai noi care o exaltează, rămîn . mult în “urma lor, se 

” pierd în înşirări prosaice după care urmează cite o frasăce 

“arată numai intenţii de a găsi poesie unde alţii o simt in- 

"tradevăr, Să-l ascultăm, de e pildă, pe c. Govoni (Pascino— 

Poesie cletlriche) : 

- „găsim, bucurie : . 

In colorile-vii. o e: „n ei, a 

Ale unei flori... ” : : 
„ In umbra răcoroasă 

A unei căsuțe arăgălaşe, 
Acoperite de glicine... 
In holdele cu griu ca aurul,.: 
In stelele care străpurg cerul 

îm nopţile.de vară... | Pe 

In toate lucrurile cele mai mărunte 

- Descoperiin un înţeles. adiuc, 

pe
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mai mult după ceea ce, incidental, am relevat 
mai înainte, şi pentra aceasta cel mai bun 

„prilej ni-l dau atitea pagini scrise. de unul 
din cei mai. de samă scriitori contemporani. 

- După poesii cu sublitităţi,. cu: abstracțiuni 
"prin care'simboliştii an căutat să afirme no- - 
utatea lor, şi. dapă drame părînd ireale, ca niște 

legende ori alucinări, Maeterlinck -s'a gindit 
într o zi să ne dea vre-o două cărți în care să 

| cohsemneze. ce-i revelase =eas::ri petrecute în 

mijlocul naturei sau ce învățase din observa” 
ţiunile făcute de. alţii. Cînd la: 1901 dedeala 

„lumină Za. vie des abeilles, ţinea dela înce- 
„put să facă aceasță: mărturisire: 

"ua. Voici longtemps que “Jai renoncă- ă. chercher en ce 

„monde une merveille plus intâressante et plus belle que la 

verits -ou du moins: que Peffort de Phomme pour .la con- 

| naitre, Ne. nous €vertuons point ă trouver : la grandeur de i 

la vie” dans les choses incertaines. Toutes les choses frâs 

„ certaînes sont tres grandes et nous n'avons jusquw'ici fait 

le tour d'auncune d'elies, ia bi d 

Şi „pentru a precisa măi bine- gîndul său. 
adăuga mai. departe: : : 

Si la vârită, toute - nue parait sur le: moment moins 

grande, moins noble ou moins interessante que Pornement 

imaginaire qu'on: lui poiurrait donner? la faute en estă 

nous qui ne savons pas encore distinguer le rapport tou- 

jours ctonnant quelle doit avoir î notre _âtre encore ig- 

"norâ et aux lois de Vunivers, et dans ce cas ce n'est pas 

la verite qui a besoiu d'ctre "agrandie et ennoblie, mais 

notre intelligence, |
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A - „e Sia 

“Cuvinte care, s'ar părea că nu. sînt scrise; 

de poetul „cunoscut, - pentru că ele lasă lao 

parte ispitele imaginaţiei şi ne. îndeamnă să | 

ținem înainte de toate samă de realitate, să. 

recanoaştem adevărurile pe;care ea le cuprinde . 

şi care nu opresc mai des lare. noastră aminte. 

Şi totuşi cînd Maeterlinck '-vine. să, me dea: 

acest capitol de. istorie naturală; cînd ne îm- 

părtăşește amănunte . peste amănantg. culese : 

din ce a văzut singur sau din cărţile “pe care 

le-a cetit, ne” apare cu: sufletal de. poet aşa 

cam îl ştim de mai înainte. Cam altădată 
urmăria o. imagine, acum urmăreşte sborul al-. 

binelor, cum subtilitatea, îl ajuta mai. înainte. 

să prindă, nuanţe - sufleteşti rare 'ori să pă 

sească asocieri de cuvinte, evocative, tot. ea 

îi vine în ajator.de data aceasta, ca să pătrandă: 

tainele -vieţei harnicelor sburătoare, şi ea poet 

îl regăsim de asemenea când. dela observaţii, . - 

ca de tratate didactice; se înalță la visiuni câre: 

deschid perspective, largi, înfloresc oarecum : 

gîndurile, lasă imaginaţiei, „st completeze 

ceea ce. pleacă - dela cercetarea nâturei.. Şi E 

prin aceste visiuni -vedem strecurîndu-se '0 

. filosofie a, vieţei, dar. nu greoaie, cu insistența 

de a moralisa, ci discretă, ca sfaturi spuse. 

“ în treacăt, ea sugestiuni' din care. fiecare să: 

"aleagă ce va. voi.. Cattea aceasta, pe care nu 

o" închidem pentra câ să nu ne mai întoarcem . 

din cînd în cînd la. ea, se încheie cu cuvintele: 

[i 
, 

Fi
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"Les 'abeilles: ignorent si elles mangeront le miel qu'elles 

-recoltent. . Nous -ignorons_'Egalement qui profitera de la 

o puissance * spirituelic que: nous introduisons dans buni- | 

"1. vers, Comme, elles vont de fleurs en fleurs recueillir plus 

de. miel qi men faut ă elles-mâmes et ă leurs enfants, 

" allons aussi de rcalites en rtaiites chercher tout ce qui peut 
fournir un''alinient ă cette flamme incomprehensible... 

Nourrissons- la de nos, sentiments,; de : nos. passions, de 

” tout ce qui sa voit, se sent, S'entend, se touche... . Il arrive 

alors un: moment oii tout se tourne si naturellement ă bien 

pour. un esprit quri s'est souinis'ă Ja bonne volont€ du de- 
-Voir reellement humain, que le soupgon! mere que les efforls 

“oi îl stâvertue sont peut-âtre sans but, rend encore plus 
Claire, plus pure, plus: dăsin!&ressee, „Plus. independante et 

plus” noble, Vardeur de sa recherche. 

!  Incheiere. „pe care nu o putea, s scrie decit un 
 visionar senin, an ; spirit care iubind vieaţa, 
natura, găseşte în ea şi stimulente” ale curio- 

- sităţei, şi prilejuri. de poetisare, de. înviorare 
a sufletului. a | 

ia Filosofie alături. de) poesie-— —mai multă chiar— 
"a pus Maeterlinel şi” în acele pagini. pe care 
„le-a seris ca, să ne. ducă în. lumea florilor, nu 
atît pentru. ca să rie amintească farmecul lor, 

| ci mai mult „pentra ca să ne arate că ele au 
o vieaţă' care se aseamănă cua noastră, simt 

apro ape. ca şi noi, aşa că.ne regăsim - oare-. 
: cum. în ele- “Şi cînd: ajungem să pătrundem 

tainele lor-:patem să. înţelegem mai bine şi 
unele înclinări ale noastre. O singură floare, 

î ne. "spune, Maeterlinck î în cuvintele cu care în-. 
N
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cepe Lintelligence des fleurs, ne face să ne 
gîndim la ceea ce sîntem sau am voi să fim, e 
o pildă de vicaţă trăită sau în așteptare: 

„la fleur donne ă homme un prodigieux exemple din . 

soumission, de courage, de perseverance et d'ingeniosite,' 

si nous avions mis ă soutever. diverses nâcessites qui nous, 

€crasent, celles, par exemple, dela douleur, de ta: vieillesse - 

„et de la mort,. la moitie de Penergie wa diployce telle 

petite fleur de nos jardins, îl est permis de croire que” 

notre sort serait trăs different de ce qwil est. n 

' Florile poartă” în -ele fatalitatea de. a ră- 
minea legate de pămînt, în nemişcare, şi vieaţa 

lor € în mare parte o luptă, v aspirație, am -: 

putea zice, pentru a învinge întru câtva a-. .. 

ceastă încătuşare, a, cuceri puţin loc în lumina . 
soarelui, cînd rădăcinile le ţin înfipte în țărînă. 

Creşterea unei flori e 'un' episod: de eroism 

și cu atit mai mult ne face să'ne. gîndim la. 

aşa ceva un arbore cart are.să înfrunte atî- 

tea, vijelii. O pildă de asemenea 'erojsm care - 

cu deosebire l-a impresionat pe Maeterlinck e - . 

aceea, a unui-laur centenar pe care La văzut 

într'o călătorie. prin Provansa şi pe care îl 
descrie : foarte amănunţit, ca pasiunea, celui. . 

care ţine să cunoască tot; ce întilneşte în cale, . 

— cum crescuse acolo acel laur, câte lnopte avu-.- 

sese. să ducă pentra casă rămînă pe Jocurile -: 

aspre unde-se înălţase; cîtă ' vieaţă, dîrză Se 
păstrase în frunzişul lui, toate acestea sint
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povestite de poetul schimbat în' naturalist ca 
o stăruinţă şi cu «amănunte ca şi cum ar fi: 
scris biografia unni prieten scump. Şi vieaţa . 7 - po 

. acestui laur ne. apare ca o dramă, ca un frag- 
ment din existența atîtora dintre noi: 

".--“On lisait aisâment sur son trone tourmentă et pour ainsi 
dire convulsif tout le crame de sa vie tenate et difiicile, 

” * Privind: astfel lumea, florilor „şi a arborilor, 
" Maeterlinck o' umanisează,. o înfrățeşte cu su- 
„fetul său şi, odată; într'un.sbor al imaginaţiei 

care. pune iarăşi în lamină firea, sa de post, 
„vine să ne: spună că, ar dori să aibă totdeauna 
sub ochi înfranzirile mîndre ca: un şimbol al 

„+. energiei, al aspirațiilor în luptă cu împotri- 
ie 

"Pour moi, je imagine pas! de paradis, ni de .vie d'outre- 
tombe si splendide qw'eile. devienne, oîi ne serait point ă 
sa place tel magnifique FHâtre de Ia Sâinte-Baume, tel Cy- prăs ou tel Pin-parasol de Florence ou din humble ermi- „lage' voisin de ma maison: qui 'donnent au passant le mo- 
dăle de-tous les grands mouvemenis 'de resistance, neces- . saire, de courage paisible, d'Elan, de gravite, de victoire 
silencieuse et de perseverance, | | Da 
"Ceva la fel am găsit în poesia lui: Verhae- 

ren (pag. 114), redat însă cu măestria . ver- 
sului şi cu. accente în care vibrează un suflet 
fartunos, mai aspru, pe cînd Maeterlinck pune 
ceva şi 'blînd şi naiv în. visiunea “lui, -.. .: 

__ Continuînd deducţiunile sale filosofica din 
observarea naturei, Maeterlinck vine în ulti- | 

. 
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mele pagini în care. vorbeşte despre. flori să. 
exprime un. gînd spre care a fost dus dapă | 

„ce a străbătut grădinile și cîmpiile, gînd cars 

i separe :că e 'un: indemn cuminte pentru 

cum.-trebue să ne privim pe. noi înşine şi să 
înţelegem vieaţa: IDC E - 

Nous'avons mis longtemps un 'assez sot orgueil: ă nous. - 

croire deș . âtres miraculeux, uniques “et merveiileusement 

fortuits, probablement tombâs d'un autre monde, sans at- 

taches certaines avec le reste de la vie, et en “tout cas 

dou€s d'une. faculte insolite, incomparable, monstrueuse. 

“W est bien prefârable de mâtre point si prodigieux... n est 

"bien plus consolant d'observer! que: nous suivons la rceme 

route. que Vâme de ce grand monde, que nous avons mâmes 

-. ides, mâmes  esperances,  memes - €Epreuves et ptesque— 

m'etait notre râve specifique de justice et de piti€ —mâmes 

- sentiments. Il est bien! plus tranquillisant de “s "assurer que 

nous employons, pour ameliorer “notre sort, pour utiliser 

les forces, les occasions, les lois de la matitre, des moyens - - 

"exactement pâreils ă ceux dont elle use: pour Eclairer et. 

ordonner! ses regions insoumises et inconscierites, Si 

“Se vede'şi de aici cum iubirea pentru na- 

tură nu e redusă “de. Maeterlincl: la o 'con- 

templare admirativă, „ci “se: ridică la: înalte 

aminteşte filosofia celor din vechime cînd şi 

ci căutau, în apropieri de eternitatea în ne-.- 

„„sfirşite! prefaceri, îndrumări pentru vieaţă, în- 

vățătari înțelepte care să dea sufletului linişte 

“şi. puterea de a se-stăpîni.! 

Printre observatorii pasionaţi ai naturei, ară- 

Aînd înacelaşi timp însuşiri de poet : şi lăsînd 

| op 

" consideraţiuni şi la o filosofie senină care ne 

Ei
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“să se desprindă. o. filosotie din descrierile” pa” 
care? ni .le dă, nu putem să nu amintim pe un 

„scriitor. care, deşi: încă puţin cunoscut—-numai 
“în anii din urmă a publicat vre-o două vo- 
luime—, aduce'o notă: de care: trebue să ținem - 
samă, apare cu o originalitate bine reliefată. 
"2 Intran, şir de povestiri îmbinînd' realul cu : 

| imaginărul Lovis Pergaud a ţinut să ne trans-. - 
”.porte în,lumea şi sălbatică şi. misterioasă a. 

vieţuitourelor: care trăese „prin codri, şi această 
alegere de, subiecte literare, cu toată factura: 
specială în care: sînt, tratate. de autor, nu ne 

- îndepărtează prea mult de ceea ce am. găsit 
şi la alţi. scriitori de 'azi. Vedem și de data 
aceasta, un. fel nou de a înfăţişa .vieaţa care 

se, desfăşură în. jural nostru, o transpunere 
în literatură, a - sentimentului de largă sim- 
patisare cu ceea, ce pare întru cîtvă strein de! 

i, și, în acelaşi timp, arta de a dramatisa 
Elo mezitele din natară, făcîndu-le să apară. cu: 
o vieaţă identică cu a, noastră, de unde re- 
sultă un fel de comunitate sufletească : spre 
care sîntem daşi, cu. Sugestiuni de adîncire 
a psihologiei noastre şi de meditații asupra, 
vieţei în general. Din seria de povestiri pu- 

“blicate de Pergaud în De Goupil ă-Morgot: :. 
„şi Za revanche du: Corbeau să. alegem pe. 

"- una din cele mai simple și mai caracteristice, - a 
„Je fatal ctounement de G uerriot, pentru: ca -.:
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că vedem genul cultivat de dînsul şi sufletul 
pe care ştie să-l pună în descrieri care pleacă 
din aceeaşi. stăruinţă de a cunoaşte natura, din 
aceeaşi dragoste pentru ea pe care; „le- -am | 

"văzut şi la alţi scriitori... Prin arborii „unei 
pădatri o veveriţă aleargă mereu, ascuţindu- şi 

ochii, aitînda-se cînd, la dreapta cînd la stînga, 

şi plimbînda-şi coada cu cochetării, ca şi cum 

ar purta o trenă san un panaş: - 

„content du jour. et de la vie, il sautait de branche en 

branche, tout son corps roux au vent, “giclant €perdiiment i 

comme une; large €tinceile de feu. au moindre choc qui | 

Emouvait Varbre sur lequel il se trouvait ou comme une 

gerbe- lumineuse que les pas dut soleil auraient fait rejailtir 
"des flaques miroitantes des frondaisons. 

Pină să ajungă să cunoască mai i bine lumea 

în care se găseşte ea are curiosităţi: care o 

fac, să sară din loc în loc ca să vadă mai de 

aproape ce i se arată, are mirări naive, cum 

i se întîmplă într'o zi cînd aude cîntînd o 

mierlă şi uitîndu-se de aproape o văzu în tu- 

fiş ca o apariţie grăvă şi întunecată : 

Qw'est-ce „que pouvait bien vouloir cet ' ordonnateur, 

austăre, au frac &ternellement correct, des concerts printa- 

niers ă cette heure du jour ? A | 

Odată, însă -curiositatea îi fa fatală. Pe 

ande rătăcia sglobie, fără griji; într'o zi se 

farişă 'un vînător şi, oprindu-se în faţa ei, în- 

dreptă puşca într'acolo. Ea se uită: lung, ne- 

înțelegind ce putea să însemne aceasta, se
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gîndi o clipă să: fagă, dar. pe urmă se răz-- 
gîndi, nebănuind că ar putea să i se întîm- 
“ple ceva: 

Il aurait vculu fuir et ne voyait point de danger. ]I sen- 

„tait pourtant quelque chose d'angoissant qu'il mă co:npre- ! 

nait pas, qui pourtant le menagait et le liait ă cet asserm- 

blage strange que sses yeux ne potvaient plus quirter, fas- 

cin€s qu'i!s &taient par ce trou' fixe et sans paupitre... 

Guerriot sent sa îâte qui ne 'pense plus! ii faut fuir, 

fuir! Brusquement il va setouer ce charme, tenter le geste, 

esquisser PElan. “Trop tard!_ Un immense €ciair rouge, aillit 

"de Poeil vide, un saisissement plus grand et “Plus fou perce 

ie petit. crâne bossuc'-et cingle sous le poitrail blanc le 

coeur chaud de la pauvre bâte qui sauta: et degringola 

sur'le sol, encore: aux. dents la grosse noisette -jaune dâ- 

* chaulce, qwellie serrait plus fort entre, ses „petites măchoi- 

Tes raidies par Vetonnement supreme de la mort. 

. Descriere 'care ne înduioşează în felul ei; 

pentru că moartea, acestei biete yeveriţe Guer- 

riot e o mică: dramă. din -lumea animalelor: 

“care ne face să ne gîndim la: alte drame, la 

întîmplări din vieaţa noastră, care pun un 

sfîrşit trist, neaşteptat, ande surîdeau vioi- 
ciunea, naivitatea încrezătoare. - DO 

- Cu acelaşi dar de a descrie -via „ceea, ce 'se 
„petrece în desișurile codrilor .Pergaud ne-a 
dat alte bucăţi în care nota, realistă — aspră 

uneori. sau chiar brutală—se asociază cu lin- 

venţiuni ale imaginaţiei, dar fără să pară for- 
țate, fără.să ne dacă spre: ceva, ce ac fi ne- - 
firesc, pentru. cu 'să avem. revelaţia; unei lumi
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pe care ne-o închipuim de obicei. prea :ele- 

mentară, prea puţin interesantă ori.respingă- 

toare: vedem acolo fiare. şi pasări niînate de 

pasiuni ca ale noastre, avînd simpatiile şi anti- 

„patiile lor, intovărăşindu-se sau laptînd cu un 

anumit gînd, urmărind cu ingeniosităte.cite - 

o ţintă, inventînd stratageme, complotînd cri 

arătînd generositate şi avînd chiar morala.lor, 4 

-zăsplătind ori pedepsind cu îniverşunare 'ceea . 

ce e făptait într'o împrejurare sau alta.. 

Aceasta ne-ar face să vedem în prosa lui 

„Pergaud o încercare de a veînvia . sub o altă 

forimă, - modernisată, fabula. . Am :greşi: însă, 

pentru că nu se vede. nicăeri că dînsul ar fi 

avut această intenţie şi, de altă parte, avem 

de a face cu:un gen care, cu-toate asemănă- 

rile aparente, se îndepărtează mult, de: acela 

al fabulei.. Pergaud pune în acţiune animalele .- 

nu urmînd ceva convenţional, recurgînd la 

un expedient literar, ci din doral pe care-l: 

are de a cunoaşte vieaţa lor, 'din înclinarea 

„de a simpatisa cu alte fiinţe decât noi, dintr'o 

exuberanţă de sentimente umanitare. Poves- 

tivile lui nu sînt, de altă: parte, ceva didactic, 

literatură, scrisă anume în scopul de a mora- 

lisa. Dacă un fel de morală se conturează din , 

” asemenea povestiri, ea vine pe al doilea, plan, 

derivă subsidiar din aspectele vieţei care ne! : 

sînt presentate. E, de. altfel, în caracterul li-
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teraturei nouă, a celei direct simboliste san 
ramificîndu-se din ea, de a nu urmări anumite 

_tese, de a, nu căuta să pledeze în favoarea unor 
principii de morală. Ceea ce se desprinde din ea - 
ca, filosofie, ca orientări pentru vieaţă, e numai 
ceva, secundar, e ca un: reflex al concepţiilor 
estetice “care stau ]a: basa' ei, pentru .că, după” 

cum'am ielevat în altă parte (pag..33), orice for- . 

- mală estetică, 'orice creaţiune artistică au prin - 
„ele înseşi. un înţeles moral, pot fi derivate spre 
-interpretări în legătură cu anumite .concepţii 

despre 'vieaţă, şi: aceasta vom avea prilejul să 
o. constatăm și alteori în carsul cercetărei 
literaturei nouă. | 

Atit la Pergaud, cît şi la “Maeterlinck, în 

scrierile la care ne-am referit, ponctul de ple- 

care şi nota dominantă e: interesul: viu pe 

“care-l arată pentru natură, pasiunea cu care 

-se îndreaptă spre ea ca'să o observe, să sui- 
prindă o parte din :tainele ei, nenitînd să 
pună şi poesie. în scrisul lor — la: Pergaud 
"vedem chiar mută fantasie, care însă no 

vine 'să altereze prea mult fondul. real, aşa, . 
„încît să nu-l mai recunoaştem şi să nu .păs- 
treze' puterea ai impresionantă. Cetindu-i, ră-. 
mînem cu convingerea, că dela clasicii din ve- 
chima niciodată ca în vremea de acum nu s'a 

"transpus în literatură un fond:mai bogat de 
" vealism, plecînd dela o. observaţiune pătrun- 
zătoare şi pasionată a naturei — de realism 

, 
„d
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idealisat în acelaşi timp prin coloratura de 

„poesie ce i s'a dat şi care-l ridică: deasupra 

celai pe care-l găsim la naturalişti, care, cum 

am mai amintit, cu toată stărninţa lor de a 

ie da o literatură mai apropiată de vieaţă, - 

rămîn departe în această privinţă, pentru că 

au exclus din.ea farmecul poesici; avîntările 

spre 'seninătăţile înviorătoare. . ,.. 

“ Dacă la 'Masterlinck şi Pergand cultul pen- 

tru natură apare atît: de pronunţat şi celui 

dintii i-a dat chiar îndemnul. să scrie cărţi de 

doctrină naturistă, aceasta denotă o: accentu- 

are a predisposiţiilor” proprii scriitorilor noi. 

Chiar aceia care s'ar părea că s'au isolat mai. . 

malt. în visurile lor, an trăit departe de lu. . 

mea. concretă, ne arată că nu au dispreţnit 

contactul cu realitatea, au comunicat cu ea 

pentru ca să îmbogăţească inspiraţia lor, şi 

urmele a:estei fraternisări cu natura le pu- 

- tem recunoaşte chiar atunci cînd ele nu sînt 

direct -exprimate. Poesia, lui H. - de Regnier, 

oricât de abstractă, de eterată, ni se înfăţi- 

 gează, taprinde.un “fond de. mult. realism, de 

impresii culese din atingerile cu lumea. exte- 

rioară — adeseori chiar numai imaginile sale - 

poetice vin să dea dovadă de aceasta, pentru | 

. că.pe lîngă subtilitate, - pe lîngă darul remar-. 

“ 'Gabil de a găsi încudiri de nuanţe, identități 

sugestive între forme părînd de tot , îndepăr- 

3
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„tate, ele trădează, şi un spirit viu de obser- 
vaţie; aptitudinea de a-nu rămînea strein de - 

„natură. Tot astfel se presintă şi poesia lui 
Ch. van Lerberghe, care şi mai mult decît H.. 
de Regnier era, înclinat spre reverii, spre con- 

„templări extatice: ea e sirăbătută de fiorii vie- 
„ ei larg împărtăşite, de încîntareu în faţa, pri- 
veliştilor fermecătoare, de adoraţinnea ' forţe» 
lor naturei. Această visiune realistă, alături de 
aceea care e o aspirație continuă, un sbor spre 

„cuceriri idealiste, e o notă caracteristică a, lite- 
“raturei nouă: și oricine o poate uşor. constata, 
dacă na'se lasă influenţat de critica super- 

- Aficială ori neînţelegătoare care şi astăzi persistă 

- mulă prea unilaterală. 

să denatureze valoarea acestei literaturi. 
Aceia care au făcut procesul simbolismului 

i-au adus totdeauna, printre altele, două în- 
„Vinairi : disprețul pentru” izvoarele sănătoase . 

de inspiraţie, cultivarea exclusivă, a artificia- * 
lului, îndepărtîndu-se de vieaţă, de atingerile 
cu natura!; 0 înţelegere prea elementară a, 

  

1. Cei care cu deosebire au făcut-din aceasta un cap: de 
acusaţie simboliştilor/ sint „naturiştii“,: în frunte cu ' Saint= 
Georges de Bouhflier care intrun manifest publicat în: Le 
Figaro (1896) şi în alte scrieri găsia că adversarii, săi se 
-mărginise numai la. „mysticites factices«, Campania. „natu-! ristă* pleca şi ea dela închipuiri şi denaturări, aşa că nici nu. a"putut avea ecoul pe care-l doria, cu presumnpțiunea ci 
vine să regenereze literatura, cind această regenerare” era un pnnct ciştigat de alţii şi pe căi mai: largi, nu cu o for= 

A 
.
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apropierei de realitate, reducerea ei la înre- - : 
gistrări cu totul simple,-la emoţiuni radimen= 
tare, la „sensaţiunda brută“! Deci unii au 

acasat simbolismul că -a lăsat cu totul la o 

parte inspiraţia. din natară, alţii, atenoînd 
această acusaţiune, an găsit c4'e prea pu- 
țin ce ne-a dat el, o poesie cu totul săracă 

„faţă de aceea a, altor epoci cînd : scriitorii | au . 

cîntat natura. 
Şi o acusaţiane, Şi cealaltă cad în urma, as! 

nalisei pe care am făcut-o şi din care reiese. 

că la simbolişti sentimentul vaturei nu nu- 

mai că apare foarte puternic, dar şi evoluat, 

ducînd la o concepţie înaltă, transcendentală, 

mistică, la un pantesira _nuanţat în. diferite . 

chipuri, după predisposițiunile proprii fiecărui 

scriitor ?. | De -. 

. Expresiunea aceasta e a lui H. Clouard, Les disciplines, . 

za care, voind să apere tradiţia clasică francesă, a făcut 

Simbolismului un rechisitor: tot aşa: de nedrept ca-şi altele 

care nu sint spre cinstea criticei contemporane, (+. şi răspun- 

su! său la ancheta publicată de E. Henriot, A guoi râvent les 

jeunes gens, enquele sur le jeunesse tittiraire, Paris, 1913, 

53 urm). 

2, Deşi unii din “scriitorii la care ne-am referit mai sus 

nu sînt socotiți ca propriu zis simbolişti ori au contestat sin- 

guri că au fost influenţaţi de ei, alăturarea lor la aceştia 

-mu este arbitrară, pentru că şi ei S'au desvoltat în atmosfera 

creată de mişcarea simbolistă şi, oricît ar tapădui uneori, îi 

datorese ceva, chiar mult, şi: din punctul de vedere carene 

preocupă aici. Cu privire la Paul Fort, de exemplu, ştim că 

2
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De altfel, chiar dela începat simboliştii 
au lămurit atitndinea lor în această privință, 

au arătat că estetica lor nu este aşa de mărgi- 
nită cam părea celor mai malţi: In manifes- 

„tul pe care 1-a publicat Jean Mortas în Ze 
Figaro (8 sept. 1886), pe cînd -era unul din . 
promotorii simbolismului — mai tîrziu ştim că 
l-a părăsit—dinsul spunea că poesia, simbolistă 

fr nu ţine să rămînă în marginea vieţei, ci ca- 
"ută să reînnoească procedeele de redare a ei, 

  

a fost unui din participanţii entusiaști la afirmarea curen- 
tului simbolist, cu toate că mai tirziu a căutat „să apară ca 
„un independent“ ; chiar criticii care' țin să-i recunoască a- 

"ceastă independenţă nu pot contesta ce datoraşte înriurirei 
simboliste — cum e casul lui G. Duhamel care, în Les pot- 
des et la poisie, 1914, 200, se exprimă astfel: „Certes, îl 

| est bien de cette &poque oi le besoin de rEformes techni- . 
- ques s'est fait -effectivement - setir: cette forme curicuse 
qwil a decide dadopter. en tEmoigne, Certes, il a, comme 
Jes : poătes du symbolisme, substitu€ ă Vancienne notion du 
sujet pocțique traită cycliquemeat, la notion du monvement 
podliqgue, de Petat pocligue, de la. phase Iyrique developpte 
comme une mâlodie plutât que comme un plaidoyer“, Chiar 
Francis Jammes, care” pare că se deosebeşte muit de sim-- 

" bolişti, nu poate îi isolat de ei, Cum a recunoscut-o și A. 
Barre cînd îi dă un loc în cartea sa Le symbolisme, 293, 
arătînd astfel legăturile lui cu simboliştii sau, mai curînd, cu * 
precursorii lor: „L'ingenuit€ apparaissait ă Rimbaud comme - 
un des lEmânts de la rânovation postique, Elle . est pour 
Jammes le principe -nime de la posâsie... A exagârer le prin- 
cipe de Verlaine et les enseignements de Rimbaud, „Fran 
cis Jaramss a peut- -€tre rencuvelă Pelegiei, 

4 
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să nu se. oprească la „deseripţiunea obiectivăe, 
şi-ce înțelegea prin aceasta se vede din cu- 
vintele pe care le adăuga mai departe: „dans 
cet art,. les tableaux de la nature, les acti- 

ons des humains, tous les phtnomânes concrets 
ne sauraient se manifester eux-mâmes: ce 
sont la des apparences sensibles destintes & 
reprâsenter leurs affinites 6soteriques avec des 
Idces primordialest. “In felul acesta se enanţa. 
ceea ce aveau, să. realiseze simboliștii, adică o' 

artă care nu e 'numai: „un “colţ din natură 

văzat printr'an temperament“, ori numai o re- 

darea impresiilor asupra retinei, o exteri- , 
orisare a voluptăței plastice, cum au înţe- 

les-o alţii, ci o comunicare vie cu lumea  ex- 
terioară pentra a pătrunde în tainele ei, o 

“înfrățire mistică oarecam cu ea, plecînd dela 

conștiința că -eflavii bogate 'se înalţă din tot 

„ce ne Încunjură şi ducînd la o exaltare de înalt 
lirism,icum şi la o 'visiune de abstracţiuni 
luminoase, de revelații înseninătoare. 

Ce am reprodus din manifestul simbolist 
tipărit de Mordas vine să, rectifice şi o altă 

părere eronată pe: care'an împărtăşii-o mulţi 

şi pe care o întîlnim mai în urmă într'a un: 
studiu critic al lai:A. Sâche. Pablicînd, 

1913, Les caracteres de la podsie contemipo- ” 

raine, la pag. 186 A." Sâche 'se exprimă ast- 
„fel: „La goât pour la vie par quoi se distingue 

7 
Di



138 "SUFLETUL LATIN 

“la jeune podsie, un symboliste aura ..cte Pun 

des premiers ă Vintvodaire dans. ses vers. Je 

veux parler-de M. Francis Vielc-Griffin. Ce 

goiit de la: vie, peut-âtre le devait-il ă ses, 

origines.. M. Viele-Griffin est americain. 

l"Amerique' ne passe pas precisâment pour le 

pays du râveet de la nonchalance“. Curioa 

explicaţie şi chinuită interpretare a operei 

„_ simboliştilor,. cărora vedem că Steht le recu- 

noaşte ce alţii le contestă. Lăsînd la o parte 

afirmaţia, inexactă, că dintre simbolişti Vielc- 

Griftin ar fi.adus cel dintii „le goiit pour la 

vie“i, e o. prea. uşoară părere să crezi că din 

spre America ar fi pătruns în poesia, simbo- 

listă franceză ceea ce e dat ca în contrast cu. 
- .reveriile, cu '„la nonchalance“.' Poesia simbo- 

listă francesă nu avea nevoie de asemenea 

inoculare streină, cînd singură, ca şi alteori, 

“putea să se îndrumeze spre o inspiraţie fi- 

rească, modificînd-o însă după concepţii nonă— 

şi; pe urmă, tot ce am arătat pînă aici des-. 
minte bizara şi inutila presupunere a lui 
Scehe. 

Se poate vedea acum ce nedreaptă : acusa- 

! 

ție s'a adus scriitorilor noi şi cît de superfi- 

cial au fost judecaţi cînd s'a spus că “rămîn - 

refractari la ce a cutremurat sutletal poeţilor 

de altădată, că se mulţamesc cu motive sărace 

po -
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Și caută efeate în sonorități, în podoabe! de - 

cuvinte care nu ascund nici o concepţie superi- 

oară. Cît de leneşe sînt minţile să recunoască | 

adev ăcul şi cînd e vorba de literatură. .



  

INDREPTĂRI 

Cea mai mare parte din acest volum s'a impri- i 

„mat în timpul absenței mele în streinătate, așa că 

nu am putut supraveghia cu mai multe corecturi 

tipărirea lui — de altfel, în condiţiunile în care se 

tipăreşte la noi chiar cînd pui cea mai mare grije : 

"nu poţi avea niciodară mulțumirea paginilor fără 

„greşeli. - ! ” 

Dintre rorile de tipar care s'au strecurat înşir” 

aici numai pe acelea care au . alterat prea mult 

textul. 

„La pag. 7; ' rîndul, 16, să 'se, cotească : se. 

La pag. 14, rîndul 16, să 'se „cotească: să spu-: 

nem că. 
| 

La pag. 25, rindul 7 de: os, să se cetească: uma- o 

“nismul.: * 
La pag. 27, rândul 1, trebue « cetit: apără. 

La pag. 32,. rîndurile 5-4 de jos, să se cetească : 

artificială. —. DE 

La pag. 49, rîndurile 5-4 de jOS să se cotească: 

„la acel sonniferismo.” ' 

La pag. 50, rîndul 14, să se , cotească : Boigese. 

La pag. 52, 1 2 să se cetească: Dario. 

- 52 a, 4 de jos, să se pună £ ghileme- ” 

Iele înainte de: nici.
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La pag. 54, rîndul 1, să se cetească:-Dario. 
54 3dejos ,„. vine. 

a ». 30, »o li 5 r » In Por- 
tugalia, |. Ă De e 

La pag. 56, rîndul 2 de jos, să se cetească: v. car- 
_tea, cu E 

* La pag, „57 rîndul 2 de jos, să se cetească : Por 
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