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“Dae 4 literatura contemporană arată origi- : 

nalitate chiar: atunci cînd îşi însușește teme 

care” au fost tratate şi altădată, cu atit mai 

mult apare 'astlel cind aduce. un fond. cu. 

desăvîrşire nou, inspirindu-se- din ceea ce | 

“mai inainte părea că nu- poate avea valoare - 

„poetică, Pătrunzători mai adinci ai tainelor 

-_poesiei şi. călăuziţi de principiul că literatura | 

trebue să-și întindă mereu hotarele, să nu 

rămînă streină de spiritul timpului, scrii- 

torii. de azi caută să derive în creațiunea 

“lor cit mai mult din ce le ofere realitatea, 

“să fie interpreţii idealişti ai vieţei, să” redea 

mai ales aspectele caracteşistice ale vicței . 
moderne. An aceste treceri dela o lume la alta 

ci ni se revelează ca: suilete mlădioase, capa- 

bile de aprimi. cît mai multe și mai intense 

_ impresii din realitate şi de. a alege 'dih. ea 
“tot ce poale fi tra "ital artistică. 

Sa € CEXTRILA Lai ASIA, > 

” Se BUCUREȘIL Z E
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Să cînţi cu pasiune natura, să te extastezi 

în faţa priveliştilor ei. şi lotodată să admiri ce 

se desfăşură în alt cadru, să pre samăreşti 

lumea de care sintem mai mult legali astăzi 
— aceea care e numilă de obicei artificiali — 

şi să descoperi poesie în ea, desminţind cu- 

vintele lui Andre Chânier : 
Pai fui la ville aux Muses contraire, | 

“nu este oare aceasta o dovadă de superiori 

tate sufletească ? 2 

Natura represintă primilivilatea, ceca ce 

din -timpurile, cele mai depărtate se continuă 
pînă la noi, şi 'de atitea ori neschimbat, ca 

„o imagine. a cternităței. Pentru a o înţelege. 

pentru a simţi farmecul ci, trebue oarecum 

să aduci un suflet- de primitiv, să -trezeşti 

reminiscențe ahcostrale, să retrăești, vicaţa 
celor de odinioară... : - 
«Lumea 'mai apropiată de noi, accea a exis- 

tenţei coiidiene, lumea înălţată pri. atitea 
slorțări de ieri și de azi, -apare ca anltilesa 
primilivităţei şi este expresiunea. prefacerilor 
continue a “aspirațiilor: spre ceva nou, spre 

„ nenumărate cuceriri, aşa cum civilisaţia - ne 
"face să le întrezărim în. mersul ci neoprit. Ca 
să. te identifici. cu această lame, so_trăeşii 
intens. şi să pătrunzi poesia 'ei: ţi se: cer în- 
suşiri deosebite: sensibilitate. vic, comprehen- | 
siune largă; sullet: complex, în stare să înţe-
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„leagă varietatea de aspecte, aşa de nouă, așa 
-de surprinzătoare, ale vieţei . contemporane, 

“Tocmai aceste însușiri multiple le întilnim 
la scriitorii.noi şi ele: se arnionisează, se . 

„completează, pe cînd la cei de mai înainte 

„se excludeau. : 
* Cine se inspira altădată din natură simţia 

0 repulsiune pentru atmosiera oraşelor, unde 

poesia i se părea că nu. “poate găsi adăpost— 
părere pe care "o mai întilnim: şi, astăzi. la 

mulți, la cei care; nu îndrăznesc /să treacă 
peste îngri ădirile tradiţionalismului literar.“ | 

Orașele: omoară. inspiraţia, se zice, pentru ” 
“că ele au ceva artificial şi unde apare arti- -. 
ficialul, nu mai este loc pentru poesie. Întrun - 

oraș, ne. spun misoneiștii, apologiștii primi 
_tivismului,. totul e: mecanisâl, stereotipat: î 
făţişarea lui, cu clădirile înșirindu- se una ia. 
și alta, fără farmecul 'varietăţei, cu: străzile -- 

tăiate acometric, ne lasă reci, nu spune nimic 
unui sufiet de: poet, nu „poate exaltă imaginaţia. 
E şi urit un: oraș. modern, adaugă aceiași: 

“nemingiiaţi căutători „de frumos: unde poţi 

găsi în el “ceva:“care să-ţi odihnească, „să-ţi - 
încînte privirile? Ziduri mastodontice şi po- 

somorite, usine ce: spintecă. zarea ca o. diră 

„de cuţit înfipt de un barbar întrun tablou, 
“ici și colo cîte un arbore înnăbuşindu-se între 

7 ingrimădirile de pietre, iar, sus, cerul ca 9 
4 

+
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pată de albastru întunecat de fum... Şi cei 
pe care îi adăposteşte orașul? Sullete meca- 
nisale şi ele, Treci, veştejite. în lupa, pentru 
vieaţă, necunoscînd acea liner eţe, acea'spon- 
taneitate, din care răsare poesia. 

Impotriva acestui verdict aruncat asupra 
lor orașele vin să protesteze. Şi .protestarea 

„are. dreptatea de partea ci, pentru că ne amin- 
tește O judecată elementară, aceea care spune 
că nu poţi pune alături două lucruri funda- 
mental. deosebite, nu poţi. cere unuia ce este 
însușirea celuilalt. De o parte natura, de altă 
parte orașele — ce deosebire mare între ele. 
şi nu este,o rătăcire să pretinzi celor din urmă 

"ce este - propriu, celei “dintii? Natura are 
poesia ci, și zadarnic ai căula-o în oraşe. 
Greșala celor care nu găsesc nimic poetic în 
lumea! orașelor e. că nu: recunose altă poesic 
„decît cea din mediul! rustic ; după ei, numai 
acest mediu ar avea darul să ne. inspire. Dar poesia nu: o numai unde, o caută unii, nu e privilegiul cutărei părţi de pe pămînt . — ca nu cunoaște localisări, Deci pentru ce ar lipsi din: oraşe? Nu au şi ele- armonii de.- - linii, varietăți. de colori, feerii de lumină — . „minunate feerii „ce înflor esc cînd coboară umbrele serei! — nu au grădini. ce: încîntă 

1 graţioase, cu arborii şi 
are, cu jocurile capricioase -
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lingă admiraţia pentru. cei care le-au înălțat. 

"trezesc în noi nenumărate amintiri, ne evocă | 

vieața celor. de altădată, gindurile şi faptele” 
lor, luminînd din depărtări pe ale noastre? : 

-De sigur, nu e tot frumos întrun oraș — 

de' cite ori trecind pe “străzile - lui nu ţi se 

intimplă- să fii neplăcut impresionat... — dar. -. 
„aceasta nu-i răpește farniccul, nu-l face ne- 
poetic. Nu e numai decit nevoie ca un lucru 

“să fie frumos în înţelesul obişnuit „pentru .e 

„să fie poetic. . | 

Concepţiei de. altădată care. limita” dome-: 

„niul poesiei îi opunem azi.0 concepţie mai, i 
„largă, accea. care identifică poesia cu tot.ce.. 

de ape, nu au “monumente, de artă e care, pe. 

este. caracteristic, expresiv, interesant “prin: 

anumite însuşiri. Petru un pictor, un sculp- 

tor modern. nimic nu este -lipsit de valoare” 
artistică: de. îndată ce presintă ceva deosebit, 

„în'stare să ne emoționeze — — chiar aşa “zisul, 
in limbagiul curent, „urit“ apare. în ochii lor: 

- demn de. transpus în artă dacă se. infăţișează 
cu o notă particulară, puternic impresionantă, 

Tot așa un compositor nu se opreşte azi la 
asociaţii de sunete melodioase, care singure. 
se credea altădată că pot fi redate î În musică: 

el găseşte elemente de arlă și în ceea -ce ! 
pentru alţii e lipsit de“armonie, confus, Sg0- 
motos.. , Aceeaşi, „concepție “călăuzește şi pe



” susţinem că ele si 
„au trăit în: mediul 

E 
Re 
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îi seriitorii moderni : ci nu sc. gindese „să: poe- 
. liseze! numai frumosul convenţional. ci tot ce 
„li se pare! semnificatii, lot ce are un înţeles: A 

„+ adînc: suilelese:" Și ne poate mișca. "Oraşele — 
chiar ct părțile lor „urite“ — au înainte de 

toate ceva earacleristic, impunător, - sint ex- 
> presiunii: suilelești,: condensări „de "vie: Mă şi 
 dtcasta IG dă'v aloare poelică. 
"Cum, de. altă. parie,. estelica nouă acordă 

“un loc. de frunte. dinăinismiuliri, cum ne-am deprins săadinirăim ! iot'ce osie mișcare, forţă . „în acţiune, desfășurare de! 4 energii, înţelegem 
iarăși pentru -ce orașele fascinăază imaginaţia - poeţilor: : în ele. pulsoază” ritmul: vieţei intense. 

“ele: întreţin sufletul nostri“ înti”o ” continuă 
„agitaţie, îi: dau cele, mai puternice" stimulente. Cit „despre: credinţa că mediul: oraşelor! me- Ctniscază,, ' sterilisează sulletelc, “Onidară în “ele - spontaneitatea, făcîndu-le inaple de: simţi possia, :se poate: spune -că.ca e datorită “lipsei de: discernământ. psihologie și generâ- lsărilor Ialse,: “pornite” din observaţiuni sul- perficiale; "din. 'constătări isolate. Firi' 'refrac-: tare poesiei întîlnim, “tără “îndoială; adesedii printre: orășeni, dar nu:se întâlnesc tot. «aşa în „umea:-dela- ară 9 'Sice ne tadreptăţeite: să 

„curând Presupune „Că :aecastă: “insuficienţă â 

înt zistfel oemâi peritru:că 
orăşenesc? Nu piitemimai-
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“lor își găseşte „explicaţia in, ele. înseşi.. în 
cause” organice, că în orice mediu ar fi trăit. 
ele ar fi rămas tot aşa de refractare poesiei?: . - 

„Că vicaţa în mijlocul oraşelor are o anumită 
înriurire asuprii noastră, ne face să ne: seulp- | 

 tăm un suflet special — aceasta nu o putem 
contesta. Că ca. ne duce la .un fel: de: meca- 

nisare, ne impune o disciplinațe a gindurilor 
și faptelor noastre — nu contestăm. nici a- 
ceasta. Urmează însă de aici că trăind la 

„Oraș devenim naturi “antipoetice? Dacă ae. 
fi aşa, orice progres, toată cultura. ar. trebui 
condamnată; pentru că ar' apărea ca o causă 

"de: atrofiere. a.: “sensibilităţei- noastre. ' Chiar: 
ginditori “mai de 'samă, se ştie, că “sau a 
„larmat: de această” irilueinţă * desastruoasă pe 
„care ar avea-o progresul: civilisaţiei- așupra 
“poesici. Sau alarmat î însă” de prisos: şi îngri- . 
jorarea lor venia. de. acolo: că erau -de: fapt | 
minţi. simpliste, care. nu înțelegeau : sufletul 

+ orhenesc, bogăţia -lui de însușiri; taincle:as-.. - 
cunse în el. “Timpul, de altfel,:-a venit să-i 

_-desmintă sub ochii: noștri, pentru că tocmai 
într'o . epocă de „maşinism“ “ne-a fost. dat: 
să asistăm la o minunată eHorescenţă poetică... 

Nu, vieaţa oraşelor nu distruge. în noi sen- 
iimentul” poelic.; dacă ea pare'că ne: meca- 
nisează sufletul, il îndreaptă în anuniite di- 
ecţiuni, îi dă o întipărire “speciali, această,
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Tnecanisăre .— de alfel. neces sară în condi- 
„funie existenţei . de astăzi — este. „numai 
parţială, nu împiedecă manifestarea “liberă 
spontană a forţelor, nu alinge fondul nostru 

ii sufletesc: așa încit să-l facă “incapabil : de a 
simţi poesia. | 
3.Să nu ne mai hocim deci pe ruinele închi- 

_puite ale poesiei i in orașe, să nu mai suspinăm 
după presupusa scădere “a spontaneilăţei în 
„sufletul modern. Poesia nu va pieri niciodată 
oricite şiruri de6 usine. se vor.înălța. și dacă 
ca Ya continua să nu mai fie naiv ă, primitivă 
—:se VOR găsi, de sigur şi alunci,: ca şi azi. 

"ag accia. căre. să regrete, pentru că nu o vor putea. înțelege decit astfel — ea -va da dovadă" 
“că a urmat mersul.firesc al. viețci,;. „că -sa su- 
pus fatalităţei. veşnicelor prefaceri, dela care 
nu. se poate 'sustrâge nici literatura. 
“Anii trec şi tot mai deşartă tă se 'arată în- cercârea celor cară vreau: să întoarcă poesia „pe căile -de altădată şi împreună cu ea. vieaţa, îndemnîndu-ne spre un ideal care sar putea numi retrograd...Ce a: “rămas. oare din tot:: ? apostolatul . unui : “Tolstoi, din. stăruința lui - fanatică de a ne converii lă ceea „ce credea. că e mîntiirea noastră? După. el, civilisaţia nouă era numai o ilusie 'de progres și — mai mult—o: primejdie, peniru că i se părea „că ne. duce la perversiune, la degenerare, la
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un fel de barbarie și de aceea gindul lui 
mergea spre o intoarcere la viena simplă. 

patriarhală de altădată. Judeeind astfel şi 
descoperind barbari în jurul lui. Tolstoi, nu- 
și da samă că loemui în.cl se ascunde 

un astfel de Darbar, de întirzial care. nein- 
legind vieața modernă, nepulindu-se adapta 

„ei, o blestema și. pentru ca să-și găsească 
liniștea sulletească, se refugia în primilivisn, 
“unde chema şi pe alţii să-l urmeze. Chemări 
pierdute în pustiu, penlru că 

+ 

La vie est A monter, et non pas ă descendre!.. 

“Tolstoismuil, şi ca doctrină filosofică şi ca for- 
mulă. literară, era tot ce putea fi mai opus 
aspirațiilor moderne şi de aceea arămas 
fără ecou. Pe cind el se pierdea în utopii, a- 
ceste aspirații își găsiau expresiunea literară 
în opera cilorva scriitori care îşi dedeau 
samă cum trebue să fie literatura viitorului. 

E meritul simboliştilor de a fi înțeles că 
„poesia trebue modernisată, pusă în acord cu 
vieaţa care, ne incunjuară, pentru ca să. ne 
regăsim în ea, pentru ca să nu mai pară ceva arhaic, un anacronism, 
„Gt de așteptată era inovaţia adusă bolişii Şi ce temeiuri | r 
————— 

ă de sim- 
cale o susțineau sa 

„I.E, Verhaereş, Les râves—La multiple solndeur,
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“putut vedea: din repercusiunea pe care a a- 
„vul-o,, din entusiasmul cu care şi alţii şi-au 
însușit-o, Ea , 

- A te: inspira "din vieaţa “oraşelor, a cinta 
“ desfășurarea. energiilor nouă; e azi o temă 

“curentă şi .din ca şi: au. lăcut un punet de 
program. aceia! care, 'mergind pe, drumul pe 

care l-au deschis simboliştii, au venit — sub. 

denumirea. de unanimiști, dinamiști, paroxiști, 

futurişti — “să „sporească rîndurile adepților 

unei poesii eminamente moderne. 
In. formularea principiilor, în mijloacele de 

realisare a lor, unele divergențe despart, e: 
adevărat, pe. acești - parlisani. ai - renovărei 
poalice— de! aceea îi vederi grupaţi deosebit; 
asupra-unui purict . însă toţi: sînt de: acord. 
acela anume că. poesia trebue să:fie expr e- 
„Siunea vieţei actuale, cu toaţă. varietatea ci 
'de"nuanţări Şi așa. „de diferită de. cum se 
“trăia altădată. - 

-Să ascultăm cum. își enunţă crezul lor li- 
terar uhanimiștii, şi pentru aceasta să dăm cu- . 
vintul lui Jules Romains, „prol: agonistul lor, care 
acum ciţiv :ani spunea : : 

Une conscience năuvellement ne irav aile ă sup- 
planter Vesprit humain. Jusequ'i ici, la penste ct Pâme 

„ont eu pour! siâges visibles ct pour organes des in- 
dividus, La plus grande âme, Goethe ou llugo, na 
jamais dâpass€ les limiles Wune” personne; et c'est 
Pâme indiv iduelle que NOU considerions . comme'le 

|. 

i 

i
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ciet-deceuvre "de. la vie, „COD; + de. sgumiet.. de. „a . 
. tere. 'Or, les "roupes“, "les groupes faits dnommes- 

168 plus petits-et. lcă plus. vastes, les - “couples,. les . 
rissembleihents; les foules, les villages, qui imenaient 
depuis" des sicceles une xie niystâricuse 'et imuette, 

(ue. nous. „frâlions, „due nous pendtrions, -0îL nous 
nous fondions sans rien devi iner, viennent Vaflirmer E 

“enlin, leur prâsence- surhumainc... Un 'râgne nouveau“ 
conimence; avec des 'Ebaucles et des balbutiements: 

Il 'sapprâte ă inventer d atitr es formes de la matitre 

Si de lâmei: .: i IN e Piete 

Urianimisniul: pleacă; “deci; dela: iqoea că. 
fiecare .din .noi, “conștient "ori incoriştient, se. 

manifestă după 'sugestiunile: be care le pri- 

„„mește din vieiiţa 'geierală, că 'gîndirea, siim= .. 

țirea; “actele: 'hoasir& sînt: “dâterminale de lot 
ce predomină în mediul” în care'ir dim; că, 

cu alie cuvinte, indivi duălitaiea noastră se. 
confundă cu sutictul colectiv, al: mulţiinil6r, | 

, Ideea această” nu “e nouă și Jules Romairis. 

nu: a făcut decit să: -transpună' în literatură 

„teoriile: “sociologice: 'al€ lui G. Tarde,'G. Le. 
„Bon, E. "Durckhein?, ceea. „ce a făcut pe unii 

să numească poesiile lui ia ale. „celorlalţi. u-. 
S a , 

7 

"A Revue bleuie, 1909; n 316, FR mii 

„2. Concepţia dela . care: + pleacă unanimiștii puteri 
Spune că e. şi mai, veche —. 0; găsim la, Emerson, 

„care, într'o' scrisoare e cătră. Carlyle spunea: „ce puţin 
„din tine însuţi cuprinde Yoinţă ta! Mai “pre 'sus de... 

ea cilă puleie au. tapor turile strînse cu fiecare din: 
noi.” (Carlyle et: Emerson, Correspondance, 51). 

, 
: >
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“nanimiști - -„ tratate “ritmate de * psihologie 
„socială“; De alifel, nici în poesie nu se poate - 
spune că unanimiștii au. avut. prioritatea | 

ae! _. A . . - ş a acestei idei ; înaintea lor Verhacren a cîntat 
-„vieaţa. mulțimilor. din oraşele moderne şi 

“măi înainte încă romancierii au tratat deseori 
“ această temă. “Unanimiștii nu au făcut decit 

să-şi, însușească o-idee pusă: în circulaţie "mai de mult; presentind-o ca principiul funda-, 
„mental al programului lor. care. apare astfel 
mai redus, de un. orizont mai. strîmt decât al 
simboliștilar, pentru că aceștia au plecat de- 

„la:concepții mai largi. în acţiunea! de refor- 

 „fliaţiune filosofică. Fi îşi zic 

” care ne duce la un fel de &xaltar 

şi-l. aplică „descor 

„desfășurare de ener 
„cum lumea orașelor sinleliseaz 

„mare a pogsiei. și nu şi-au circumscris în- . ta. ” . -. ” . . „ Spiraţia: îritre limitele pe. care şi le-au impus, „.. unanimiștii: O altă. parte “slabă. a poesici u- nanimiste. e că exagerează principiul dela 
t, îi dă o interpretare unilaterală 

i cu un „Pedantism. supără- 

care -a pornit, îi: 

tor. cum vom vedea mai deparie.. .. „.Paroxiştii. şi dinamiștii nu au dircet nici. o 
așa pentru că susţin că poesie superioa ră. nu poale fi decît aceca 

e, la o stare. 
ăm “lot ce este 

gie, izbucnire de forţe şi 
ă pe omulde 

Xutaie motivele 
Nimic nu deose- .. 

de paroxism, ne face să ador 

vieaţă intensă, acolo trebue ce 
de inspiraţie. Propriu. zis,



“POESIA ORAȘELOR    “beşte pe paroxiști de dinamiști — de aceea 
vedem .pe unii poeţi figurind cind într'o gru- . 
pare, cind în cealaltă ; diferenţierea e numai 

formală și datorită împrejurărei că unora li 

sa părut mai potrivilă. cu: tendinţele! lor de- 

numirea. -de :„paroxiști“, altora cea: de „di-. 
namişti,“ a po | 

Să lăsăm cuvîntul şi paroxiştilor şi dina- 

mişștilor pentru -ca să , cunoaştem mai de a- 
proape părerile, lor. . 
Căutind să se facă interpretul sentimente-. 

lor generaţiei. poetice mai nouă, N. Beau-. 
duin. se exprimă” astfel într'un articol, La 
„potsie de lEpoque*.: 

A Part pour Part; ce non-sens social, n6 dun me- 
pris transcendant pour Lhumanit6 agissante et pro- 

. ductrice... la generat ation 1y rique presente oppose Part 
pour la vic... | 

Elle se trouve ainsi. 'en parfaite contor mit€ avec la 
philosphie anti-intellectualiste contemporaine, „qui est 

e 

1. Termenul de. „paroxism* pare; să î fost pus în . 
legătură cu poesia nouă pentru prima oară,de A... 
Mockel, Propos de /ittârature, 61, acum vre-o treizeci - 
„de ani, și nu cu intenţia de a designa o: anumită 
şcoală. EL a fost reluat în “anii din urmă şi lansat 

__de cîțiva poeţi ca denumire a grupărei lor; v. UI. . 
Maassen, La pocsie-paroxyste, Liâge, ' "i 

| 2, Mercure de France, 1914, 16 ian: 978; v. şi răspun- 

sul lui Beauduin la ancheta publicată de J. Muller şi G. 
- Picard, Les tendances presentes: de Ja littărature, 
frangaise, 1918, SED 

Ci TRULĂ VIE ASIRAzĂ 

a BUCU 9, ; Dai 
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€galement un retour ă la vie, ct les autres arts no-. 
"vateurs qui, par leur esthâtique dynumique, celle du 
mouvement, cherchent aussi un rapprochement plus 
direct et plus profond avec le rte 

„Făcînd procesul „ârtei pentru artă“, Beau- 
- duin reintroduce o interpretare falsă a aces- 

tor cuvinte, lăsînd :să se înţeleagă că cei care -: 
cultivă “această artă. ar fi Nişte rătăciţi, nişte 
pasionați -peniru' nimicuri și divagări. „Arta. 

„pentru artă“ e, de fapt, arta. adevărată, :con- 
ştientă de menirea ei, neurmărind scopuri 
streine, “Tămînînd 'departe de preocupaţiuni 

„> „€are ar-cobori-o din înălțimile de unde. aş- 
“ieptăm  revelaţiunile “ei. Şi această artă nu. 
„se poale spune că nu are nici o valoare 
pentru noi, pentru.vieaţă; ca e binefăcătoare - 

"prin însuși idealismul care.o însufleţeşie, ea 

“et productrice“, 
„Prins într'o largă “simpatie. această scut . e o. 13 gas : . Nil“, ei au lost cei “dintii care au glorifi-. 

ne deprinde să privim cu alţi .ochi lumea şi | 
face din noi individualităţi ” superioare, forțe . 
radiind lumină în jurul lor. e 

Judecă deci . greşit Beauduin cînd despre 
scriitorii. anteriori celor mai. tineri spune 6ă 
sau lăsat să fie prea fascinaţi de formula - 
„artei pentru artă“ Prin âceasta e şi nedrept 
cu ei, peniru că Hu 'se.poate afirma -că 
au avut disprețul pentru „lhumanite agissante. 

Tocmai - simboliștii “au cu-: 

“ 

„huma=.  
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“cat-în poesie pe omul modern, pe munci-, 

torul aprig, mînat de dorul cuceririlor mate-. 
“ viale. ori' spirituale, .şi : dacă 'nu: ar fi fost 
„simboliştii nu sar vorbi azi de paroxiști, de: 

dinâmişii. Voind să exagereze meritele ' ge-" 

neraţiei mai nouă, Beauduin coboară pe scrii- 

- torii care au; precedăto, neținînd samă de 
“cit li se. datorește, vitind că ei au pregăjit ca- 

lea celor mai tineri, care, de :altfel, nu au 

încă o operă» care să poată sla alături de - 

„cea simbolistă. ! 

_C înd Beauduin, pentru a: pleda. causa noi- 

„lor veniţi, susține! că tendinţele lor sînt în '; 

acord cu filosofia antiintelectualistă domi-.. ăi 

nantă azi, lăsă iarăşi să se înțeleagă că scrii- 
torii mai bătrîni, un Verhaeren, Henri de 

“Râgnier, Vielâ-Griffin, ş, a., cu alte cuvinte. 
 simboliştii,. ar fi fost adepţii «unei estetice 
opuse concepțiunilor nouă filosofice, ceea ce 
„este de asemenea inexact, pentru că tocmai 

"despre. simbolișii sa spus că au avut în- 
tuiţia acestor concepţii * și deci nici în :a- 

1. Dependenţia par osismului de simbolism e totuşi, 
recunoscută de alţii. ca F. Jean-Desthicux, de pildă, - 
întrun articol din La. vie des /ettres, |, 494, 

2. In volumul lui Tancrăde. de Visan, L, attitude du. 
: /yrisme. contemporain, ehestitnea e cercetată. „de a- 

proape. "
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ceastă privinţă nu sînt rămași în urmă, nu 

- sint în orice. cas „învechiţi“ faţă de paro- 
. xişti şi dinamişti. De alitel, asupra termenu- 

lui de „antiintelectualist“, de „care 'se abu- 
sează și căruia i se dau interpretări . „false. 

vom: avea ocasiune „Să stăruim mai” mult 

cînd vom studia alte aspecie ale, literaturei : 

contemporane. 

Continuînd, Beauduin precisează astfel ce. 
„urmăresc poeţii cei mai noi: 

- Les poătes. ne veulent plus sendormir „sous le -. 
cădre bouddhiste“ en ressassant les envofitantes li- 
tanies de la: 'desesp6rance humaine, mais, le bâtonă - 
la main, savancer sur la grande roule la rencontre 
„des vivants. Car si notre &poquc' est celle “de Pintui- 
„tion divinatrice. et du elairvoy ant dâlire non 'celle 
de la songerie vague ct de Vaspiration informulce 
—elle est surtout celle de: „Lacte“.., 

[Les iyriques actifs] „ont compris les 6lements de 
possie contenus dans les formidables cit€s modernes, 
-dans les locomotives des grands express, duns les 

* 6volutions extra-rapides des a6roplanes, dans une 
“automobile de course de 100 chevaux 

x 

Epoca de azi. prin urmare, nu ne-ar mai 
-îngădui reverii, iaspiraţii vagi, pentru că 

' 

„acestea ne-ar depărta de cultul energiei, ges-. 
turilor hotărît, faptelor care duc la eroism | 

E ceva prea vinilater al ce susține Beauduin 
aici ; se vede 'o alunecare pe pânia exage- 
rărilor. După dinsul, poesia ar trebui să 

„. 

 



POESIA ORAȘELOR at, 

excludă tot ce ne îndeamnă spre vis, tot ce: 
"ne chiamă din cînd în cînd în lumile cterate, 

“peniru. că, numai astfel și-ar putea . păstra 
vigoarea, sănătatea. E o limitare pedantă a 

“domeniului poeșiei, o îngrădire a libertăţei 
de inspiraţie, un imperativ categori ie care ne 

impune să înnăbușim în sulletul nostru anumite 

: predisposiţii, să-l multilăm, să-l „desumani- 
săm“ — Beauduin reproșează altora: „desu- 

__manisarea“, pe cînd tocmai icoria sa duce 
la așa- ceva. De ce şă nu se- permită- unui 
poet să. se cufunde în reverii, să lase “ 

imaginaţiunea lui să: rătăcească pe oriunde 

se simte atrasă şi din aceste rătăciri să ne 

aducă “lucruri care să ne încinte? 1 se poale 

cere oare să privească mereu usinc, maşini, 
să se. oprească - prin porturi, prin gări şi să 

“nu aibă - -clipele lui de avintare a fantasiei, 
de peregrinări prin ir eal? Și a visa înseamnă: 

“numai de cit a-ţi moleși sufletul, împiedecă 
"pe cineva de a fi un om energic? - A 
-Q asemenea părere am arătat în altă parte - 

cit este de greșită. Estetica preconisată. 'de 
 Beauduin și de. adepţii săi e, evident, unila-” 

- terală şi pleacă dela o psihologie. prea sim-. 

plistă. Efectele ei se văd, de altmintrelea, - 
„chiar-în scrierile paroxiștilor, reduse la două, 
trei teme care revin mereu și lipsite! prea
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deseori de acel.orizont emoţional lar: care 
deosebeşte poesia de semi-poesie. 

Alături de paroxiştii şi dinamiștii din Franţa 

» trebue să punem pe futuriştii italieni. deoare- 

ce-i apropie o afinitate dc. idei, dar asupra 

unor puncie aceștia țin să mear pă mai departe 

şi. să se manifeste ca adevăraţi revoluționari. | 

să întreacă prin exagerările. lor pe cei mai: 

' îndrăzncţi - iconoelaşti | literari. Cum înţeleg 

 dinşii literatura, arta, am 9 arătat mai de aproape 

“în cursul. de acum patru: ani asupra poe-. 
siei italiene contemporane; de data aceasta. 
„mă voi mărgini, să relevez. din programul 
lor, plin de ciudăţenii, punctele de contact 
cu scriitorii grupărilor amintite şi în ce spirit 
„concep dinşii literatura viitorului. 

In manifestul care. venia să vestească (în 
-Le-Ligaro, 20 febr. 1909) apariţiunea futuris- 

E mului, F IL. Marinelti spunea : 
La. literature ayant jusqu'ici magnific Timmobilite 

pensive, Vextase ct le sommeil,.nous voulons exal- 
ter le mouvenicnt agressif, Pinsomnic fi&vreuse, le pas 
gymnastique, le Saut perilleus, la gifle et le coup de 
poing. : - 
“Nous declarânis que la” splendcur au monde s'est 

| enrichie dune beaute nouvelle: la beaută de la vi-: 
"tesse. Une automobile de course avec! son coffre 
“orn€ de gros tuyaux tels. des! serpents ă Ihaleine - 

de courir sur de lu miti: 

explosive.. „une automobile rugissante, „qui a Pair: 
aille, est plus belle «ue la 

„Victoire de e Samothrace... - ”  



_U my a plus de beaut€ que dans la lutte. Pas de 
chef-(Vocuvre sâns „un curactăre agressif. La pobsie 

"doit âtre un assaut violent contre les forces incon- 
“nues, pour les sommer de sc, coucher devant Ihomime. 

: Cum. se: poale vedea; _noutaiea“ futuris- 
mului e acceaşi ca a paroxismului, dinamis- 
mului, cu deosebirea 'că e proclamată. pe un | 

“ton. agresiv şi cu gesturi de incendiari: Nota 

originală întru citva.a . futuriştilor ar fi în 
atitudinea pe care o.iau faţă de ce represintă | 

trecutul; susținind că - numai - modernitalea 

trebue-.să preocupe pe un scriitor, dinşii con- 

damnă orice vorbește î în numele altor veacuri, 
orice aminteşie tradiţia, şi . penlru ca să nu 

“mai avem cultul ;vechiturilor“, să ne lecuim 
de  idolatria: „passatistă“, cer să .se pună 
foc. muscelor, bibliotecilor: De mirat „că nici 

unul. din adepții  şcoalei din Milan nu au 
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” preamărit: în versuri amintirea unui 'Eros-. 
“trat sau Genseric — predecesori, ai lor,— ori 
“zelul cu intenţii civilisatoare” în sens futurist 
al celor căre au devastat -Louvain-ul şi, 

„ Reimsul, a | 
„Au exagerat» şi alţii în. alitimarea convin- 

_gerilor -lor, dâr: analele literaturei. nu au 

“înregistrat pînă acum asemenea „principii“ 
ducind. la monstruosităţi de gîndire, şi în loc 
ca-- să modereze. cu - vremea aceste rătăciri 

E raturişii ţin « cu tenacitate la ele; le reedi-
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icază, uncori amplificate, în reviste, broşuri, 

conferenţe, fac o propagandă sgomotoasă pen- 

“tru a le impune şi sint. mîndri de a le 

afişa. Dacă mulţi îi desaprobă, privesc cu 
un suris frămîntările lor—şi la ce mijloace 
de fantasie de' clowni nu recurg ca să atragă 

atenţia... —, dacă pe unii îi aud numinduri „gli 
allegri poeti di Milano“, dinşii nu stau să se 

-gindească, în presumpţiunea tor, că aceștia 

„nu pot fi toți dintre nepricepuţi, dintre ne- 

lipsiţii adversari ai oricărei înnoiri, că prin- 

tre ci sînt şi de aceia care judecă cuminte 
şi cu dreptate cînd nu împărtăşesc exirava- 

ganţele lor.. - 
„Felul de a.se manifesta al altor scriitori şi 

ceca ce au vealisat ei ar îi putut arăta futu- 

riştilor că nu este nevoie de asemenea pro- 

- cedee pentru a cîştiga o causă (literară. 
Urmărind literatura din alte părţi şi proce- 
dind cu mai mult spirit 'critic, dinşii ar fi 
ajuns iarăși să înțeleagă că acea poesic ' mo- 

„_dernisată pe care o reclamă ko: poesie fără 

* “amploare, trunchiată. Ate mărgini —cum spu- 

neam despre paroxiști şi dinamiști—să cînţi 

vieaţa din usine sau porturi, etc., înlăturind 
sau reducind la ceva accidental alte teme — 
sentimentul naturei, lirismul izvorât din apro- 
fundarea unor emoţiuni inlime—e: ceva anti- 

„liter ar şi nelogic, mai ales cînd se vorbește de
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„lărgirea “domeniului poelic: introducînd ele- 
„mente nouă de inspiraţie nu trebue să climini!. 
altele, să sacrilicivceea - ce. are tot, atita va-. 
“oare poelică. - CE 

Dar chiar în realisarea literaturei. pe: care. 
„şi-au - impus-o futuriştii. sînt. încă mult în 
„urmă, deși drumul le-a fost pregătit de scriitorii. . 
francesi. “Modernismul din care își: “fac o.. 
glorie e mai mult supeilicial, o atitudine cău- -: 

"tată, o posă. Poesia lor trădează arlificialitate 
„şi chiar ceva' confus, haotic ; se; vede . Şi mult 

retorism” în ca — „retorism' de şoferi“ 
cum şi o uniformitate ce-ţi face impresia că i 

„ Tuturiștii scriu ca nişte elevi cărora lisa dat . 
aceeaşi temă! şi. fiecare” caută, cu .cîtova - 
frase: de elect, cu imagini nu totdeauna . fe- 
ricite, cu îngrămădiri de interjecții șări “dea 
un „vernis“ literar. r 

Cu toate. acestea: futuriștii cred. că au în- 
_deplinit marea operă pe: care şi-au "propus-o.. - 
că, grație lor, literatura italiană a însemnat 
la grande ora“ de mult așteptată, Publicind, 

„acum. doi ani, antologia poesiei futuriste, 
Mărinetti spunea . în prefaţă: 

Italia retorică, profesoral, greco-romană și medie- 
ală a lui Carducci, italia. gcorgică,. tinguitoare şi “ 

” nostalgică a lui Pascoli, Italia bigotă a piticului Fogâz- 
zaro, Italia erotomană și de vechituri a lui d!; Annunzio, 
tot „Passatismul“ italian, într un cuvînt, e mort pentru
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" totdeauha şi îngropat. După ce-am asistat, cu priviri 
de dispreţ, -la înmormântarea lui, mă buciir c că pot 

rosti cu glas tare numele noilor pocţi faturişti !. 
x 

. 

“Tocmai așa repede | nu ştim” să fi murit. 
lalia reirogradă—actul ei: de deces, de care. 
vorbeşte Marinetli; nu pare. autentic: "Că tre- 

- bue să: moară: este - fatal, 'şi în literatură ase- 
„meneă morţi : "trebue grăbite:. Au futuriștii 
măcar, meritul de a fi descoperit părţile vul- 
nerabile ale literaturei italiene 'de pînă acum 
și de a fi contribuit:la Tăspîndirea convin- 

- gerei că altă: literatură trebue să-i ia locul? 
"Aceasta, da. trcbiue'să fim drepţi şi so recunoaş- 
“tem. Fi şi-au dat într'adevăr samă că literatura 

a rămas. prea: mult timp-în Italia. “departe de 
“curentele : regeneratoare din' alte: țări şi că o 
modernişare: a ei, în' toate direcţiile, se im- 
punea. Sub sugestiuni din Franţa, dinşii.. au 

„insemnat, în' programul -l6r. cîteva. idei: juste: 
inspiraţia din vieaţa modernă și, în 'ce priveşte 
„forma, principiul versificaţiei libere. amindouă 
luate dela simbolişii şi: conlinuatorii lor,-deşi A 
Marinelii și tovarășii) săi nu vreau. parcă: să: 

„"0 recunoască, nu o mărturisesc: fățiș?! Suiy 

  

1. 7 poeti. futuristi, Stilan, 1912, 10. . Sea 
2. Că futurismul Nu €. aşa. Nou “cum îl piresintă 

  

adepţii lui an: relevat-o şi G. Papini, JL mio Puturistmo, -. 
7, şi Ruben Dario,+ Letras, 230, 
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| eticheta : - futuristă aceste idei au “avut” înisă 

nenorocul să sufere . denaturări; dealtă parte, . 
alături de ele am văzut furișindu-se extrava- 

ganțe, aberaţii şi în propagarea lor futuriștii 

“au arătat o impulsivitate nesocotită, brutală. 

barbară, de „casseurs de vitres“, ceva antipatic, 

ca 'de prusianism trecut în literatără, uitînd că 

temperamentul latin, oricît de vioi ar fi, ştie 

să pună în manifesturile lui măsură, tact, 
să evite grotescul.! Asemenea procedee au 

aruncat. o “umbră asupra lor, i-au făcut an- 

tipatici celor mai mulţi, au împiedecat să se 
distingă- ce dă unele temeiuri acțiunei lor, 

Vor. înţelege . futuriștii că lupta lor, dacă e 

continuată. cu metodele de pînă acum, riscă 
să rămînă prea stearpă, că trebue. de acum. 

înainte. să aducă o limpezire în ideile pe care 

„le apără şi să dea opere de maturitate? 
„Pentru viitorul literaturei italiene ar fi: de 

„1: Marinetii invocă totuşi latinitatea cînd spuneîntr'un 
loc, / poeti. futuristi, 22: „am înv ăţat să uriţi bibli- 

"otecile şi muscele, pentr u ca să vă preg gătiţi să urâţi 

. inteligenţa, "vedeşteptînd în oi intuiţia car acteristică 

raselor latine“. Tot acolo însă (10) găseşte că tradiția - 

latină trebue: alungată din. cultură : „VTEM Ca guver=- . 

„nul... să suprime limbile greacă şi latină, plagă de 
moarte pentru tinerimea italiană, şi Să înlocucască 
prea multele şcoale. clasice cu şcoale pr ofesionale 

de agricultură, industrie și. comerţ“.' Bizară părere 

"si ciudată apărare a latinităţei... ! iu 
A o . 
î. . . ,
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"dorit să vedem cit mai curind această bună 
îndrumare şi alături de futuriști să se ivească 
alţii care să înlesnească triumful principiilor 

“în acord: cu' aspiraţiile contempori ane... 

„- Dacă. poate să pară curios că vicaţa mo- 
de ernă, lumea orașelor, așa aproape 'de noi, 

“mereu: sub ochii noștri, a. așteptat atita tinip 
„pină să deștepte interesiul “poeţilor, aceasta 
se explică totuşi cind ţinem samă de a anumite 
cause de ordine psihologică și literară: E în 
firea noastră să privim deseori cu inditeren 
tism, să dispreţuim . ce este prea aproape de. 
noi; contactul zilnic cu unele lucruri le face 
să ne'apară banale, prea: familiare celor mai. 
mulţi pentru ca să se insiste asupra lor. Orașe- 
le, pe care le cunosc atiţia, în mijlocul cărora 
işi due existența cotidiană, ce interes pol 
presenta — şi-au zis poeţii — — pentru "ca să 

fie deserisc în versuri? Titania tradiţionalis- 
mului literar, predilecţiunea: penlru.: lemele 
literare. consacrate: de mult și prejudecata . 

„Că orașele nu au nimic alrăgător,: sînt mai 
„curind respingătoare,: au. contribuit de ase-, 
menea, și într”o măsură. mai : mare, ca poeţii. 

„să 'excludă: din preocupaţiunile lo literare 
prefacerile întimplate în. vicaţa modernă, 
"A trebuit'astfel o intuiţie literar , 

ă deosebită - şi, în plus, curajul de a porni: pe o cale nouă 
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pentru ca poesia să nu mai fie ţinută departe 
de ce îi reserva resurse-bogate de inspiraţie. 
Im. generaţia simbolislă aceste însuşiri sani | 
găsit întrunite în personalitatea lui Verhaeren - 
şi de aceea. la opera lui trebue să ne referim - 
de alitea ori cînd e vorba. să. urmărim pro- 

'gresele poesiei în ultimele decenii. 
Pentru .ca să cunoaştem felul în care ora- 

șele au impresionat sulletul marelui, poet să 
ne oprim întîi la poesia. La. ville 1. Intr'o | 
“formă lapidară primul vers exprimă visiunea 
„care se desprinde din “haosul „unui oraș, ne. | 
deschide de-odată o perspectivă. maiestoasă : 

- "Tous les chemins vont vers la ville. 

Cufundatîn fum, în ceaţă, orașul îşi desfășură 

" “imensitatea” în contururi vagi, ca şi cum ni 
sar arăta în. vis : : 

„Du fond des brumes, 
“Lă-bas, avec tous ses Gtages ” 

„EL ses grands escaliers ct 'leurs voyages,  --.- 
Jusques au ciel, vers de plus hauts ctages, 

- Comme dun reve, elle s'exhume. | 

Rînd pe rînd contururile se precisează : 

“ pesle străzile prin care: iurnică ! mii și mii 

de oameni” cu "paşi grăbiţi își întinde-bolia 

de fier. cîte un pod peste care al&argă trenuri; 

dintre zidurile ciclopice se înalţă, îndrăzneţe, - 

. 

usinele; stilpi uriași. întind. braţe de care a 

1. „Les villes tentaciilaires. 

7
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tirnă globuri ce. luminează uncori şi în mie- 
-zul zilei;. un,rîu; câ de păcură, şerpueşte 

Ia: 

| fantastic: | 

„printre malurile! zidite; vapoare trec întruna 

"și altele stau nemiseate, așteptînd. semnalul 
plecărei; “sirene adaugă strigătul lor ascuţit 

n 'sgomotele asurzitoare co'se ridică din 

oate părţile: — şi astfel, în acest. vălmăşag. 
"i în această înfrigurare, orașul îşi reîncepe în 
„fiecare Zi vieaţa, făcîndu-ne să. ne “închinăm 

„» puterei lui: o 

- Cest la ville tentaculaire, 

_Debout,:. .., 

Au bout des plaines ct des domainesz 

“Cînd. coboară seara, oraşul ia altă înfăţi- 
şare: miile de lumini ce răsar de-a-lungul stră- 

“zilor, cheiurilor,. la ferestre, îi. dau -ceva 

ase ea a “1orsque les soirs | 
Sculpteat le firmament, de lcurs marteanx d'ebâne, 

La vile au.loin s'âtale et domine la plaine 
= Comme un nocturne. et colossai espoir;: 
"" Elle surgit: desir, splendcur, hantise ; 

Sa clart€ se projette en lucurs jusqu” aux cicux, 
_Son gaz myriadaire cn buisson' d'or sattise, 
„Ses rails sonț: des chemins- audacicux 
Vers le 'bonheur fallacicux . 
Que la fortune et la force accompagncent; 
Ses: murs se dessinent pareils ă une arme 
Et ce qui vient d'elle encore de brume et de fumâe Ă 
Ar rive en appels clairs "Vers les campagnes., 
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. POESIA ORAŞELOR, ai 

"Oraşul înăuținău- se. “prin! “umbre „ca o spe- 
ranță uriaşe”, răsfringîndu-și măreţia în lu- 
mini tremurătoare: ca neliniștea din sufletele 
„noastre, lăsînd să se piardă în depărtări Șer- 
puirile-lui' de. fier ca -drumiri spre care ne . 
chiamă fericirea înşelătoare - — e oraşul pe. 

care-l cunoaşiem fiecare Şi astfel cum l-au 

redat pînzele -și aqua-fortele unui “Turner, 
“ Raftaeli, Brangwin. Poesia a înlesnit însă de 
data. aceasta potențarea efectului: “elementele. 

„concrete le vedem: asociale cu, elemente ab-. 

stracte, sufletești, procedeu pe care îl întîlnim 
Şi alteori la Verhaeren, dind descrierilor sale Ă 

0 notă deosebită, “dramatisîndu- le: 

- Dela versurile lui „Verhacren- să . trecem la - -: 

acelea ale paroxiștilor pentru ca -să vedem: ă 
„cum 'presintă 'și ci această temă, care. am . 
văzut că-e considerată de ei ca trebuind în - 

primul. rînd să opreas că alenţiunea unui poet 
“nou: :Din poesiiie publicate măi în urmă de : 
N. 'Beauduin să desprindem -un pasaj care” 

„ne va face să. cunoaștem şi felul: de a seric 

al: -paroxiștilor:. ir : ' 

o Toubilonements de fiâvre oă tout. Saltire! 

La Ville est en folie,-la Ville, esl eri delire;. 
„Les autobus passent ail6s, ” 
Les ioules: vont ă Pav enture, 

EI les tramways et les voitures . 
Ronflent -ct semblent s'envoler.



7 
ga ii SUFLETUL LATIN 

ii ? Ă Ă ” , i . - * 

Les: annonces Namboient tordantleurs conleurs erues 
„= Au front Vor de la ville immense. 

" Les'cafâs-bars offrent au long. des rues: 
Leur: griserie. ct leur dâmence. sc. , . 

- e 

Ha! les Douges ct les bazars ct les &âtres, 
Les magasins. et lets: millions d YCUux 

“Ha! es rafales des machines, IE 
Ei Les €clairs des trolleys 'ș sur Pombre qui s'effare.... 
“Tout. cela, tout cela, : ” 
„Qui ronile et.roule ct tourne ct va 
Me tient, nvenlace, m 'Glectrise; | 

„Soufnle sur mon. âme et Tattise, 
„El-me met en la chair: 
- Totite la vie avec sa foudre ct ses €clairs 1! - 

| : Intenţie 'de a poelisa, nu poesie adevărată. 
“Cuvintele aleargă unele după altele, impuse.: 

+ „ căutate ;: enumerări după enumerări - due la - | așul ne e presental . 
-ceva a “greoi, obositor; or 
“mai mult: după. aspeetele lui exterioare şi ": întrun ton prea discursiv, Lipseşte din această 
descriere atmosfera evocatoar 
„poetică a motivelor reale, . substratul” “sufle- tesc și lirismul care să ne emoționeze — chiar „cînd Beauduin dă. descrierei - sale: o lonali- tate sufletească; ea apare dictată, nefăcînd „un tot cu restul : versurilor, nederivînd mai » firesc. şi mai viu din motivul fundamental. 
————————— 

+1. La'vie des /etties, II, 36-57. E 
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POESIA ORAȘELOR. - 33 

„O privire mai. mult la suprafaţă, lipsa de' 

concentrare și retorismul le întilnim şi la 

futurişti cînd. vin să descrie, sub aspectul lor 
general, oraşele moderne. O pocsie a -lui 
Paolo Buzzi începe. astfel : 

Fii slăvită, răsuflare a Oraşului modern! Ă 

-"Te amestec cu răsullarea muribundă 
De fiu.al celor de altădată, 

Cu gîndul de a-mi injecta sucul electric al vieţei ! 
Aici unde mii de lemne şi fierărie plutitoare . 

Apar, sosesc, se opresc, pleacă, se răspîndese 

„Las să se audă strigătul meu de entusiasm ca 

Prin luptele - univer: sale . 

Ale valurilor şi trecerilor. 'din port în porti. 

, „(să răsune 

“Dea podul de pe Elba pînă la Altoriat... 

“Tot aşa: de prosaic şi pierzîndu-se î în amă- 

- nunte se; exprimă Govoni, aşa că descrierea 

-pe care o dă ne lasă la impresia unei înre-" 

gistrări mecanice, unor înşirări ca de Bae- E 
deker : 

Vaste Oraşe de- Capitală E 
“e ” . . Pg... 

Încunjurate. de aspri munţi azaraţi 
Ca uriașe dărîmături de ziduri | 
Ale 'unei cetăţi din Par adis; - 

L 
N 

Cu. curţi regale fastuoaşe.... : 
“Cu luxoase teatre ca o potcoavă ă.. a 

Imense oraşe tu înalte catedrale de marmur ă 
Cu enorme cupole fanatice, . 

Cu clopotniţe idropice.... -- E 
* 

CE 

  

I / poeti futuristi, 166.
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“lată imensele câtedrale : „a 
Cu lei -de marmură albă lingă portaluri , 

_: Şi cu Cariatide dărăpănate de care se, razimă 
IN e - [cete de cerşilori..., 

Iată întunecata morgă, 
Exposiţia morţei... 

ŞI rîuri blînde trec încet : Mae | 
„Pe-sub jugul podurilor, . i - 
Ca rîuri de plumb topit!. * | - 

. NR ' A 7 | „lată şi un tablou al oraşului în. jocul de 
lumini” al reverberelor—de Libero Altomare: 

N . | ÎN E 
“Imi plac luminile îndrăzneţe | 
Care străpung bolnava noapte. 

„. Impodobită cu pietre scumpe, care sfirtică .- 
„ “Toate vălurile visurilor plutind dehsupra 
- Oraşului adormit; . i 

"Globurile electrice: .. i 
Care împrăștie insomnia... 

În vinele lui amorţite?. - A | 

Ce departe “sîntem. de poesia lui Ver- 
„ haeren! O schiță stîngace poate fi pusă ală- 
„uri de un tablou. în care. vorbeşte -adevărata 
AT 0 IE: E 

ca ora- Să pătrundem mai deparțe în um 
șelor, să. ne oprim pe-unde. r ăsună mai pu- “ternic clocotirea lor. ... - Ei PE — | | “. a . - . E Di , 

"1. Bi, 263-005. o 2 id, 82. e 
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Se „ POESIA ORAŞELOR 35 

Tată usinele : : 

Bectangles de granit, cubes de: briques, ' 
Et jeurs murs noirs dutant des lieues, 

Immensement, par les banlieues... 

„se regardant de leurs year: noirs ct : 

- [sy mâtricues, 

Par la banliene, ă Linfini, . 

.Ronilent le jour, la nuit . 
Les usines et les fabriques! 

Y 

“In gâtiitul lor, ca plămânii unor uriași, 

în “ţictacul mașinilor, se prelungeşte parcă în- 

cordarea; înfvigurarea sufletelor noastre; aju-, 
tate de sute de brațe cu mișcări febrile, sub .* 

“priviri aţintite,- poruncitoare, ele desfac, sfă- 

rimă, adună la un loc, topesc ceatrimișspre ele 
munca altor braţe::, între. zidurile lor, puterea. 

„fierului și a focului preface mereu, schimbă. N 
în minuni, ce altădată se împotrivia sforțărilor IE 
omenești: a N , ÎS 

„entre des. Murs: de. fer et pierre 
 Soudainement se l&ve, altitre, 

La force en rut de la: matidre - 

Des mâchoires” d'acier mordent ei himeni; 

De grands marteaux monumentaus . | 
" Broient des blocs dor, Sur. des enclumes.... Si 

_ Autoniatiques ct minuticus;: 
Des. ouvriers silencieux 

„Raglent le mouvement 

uz LE Verhaeien, Les usines—Les villes tentaculaires. 

e ta
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„. fiinţe ca şi noi şi 

- de pretutindeni, 
„de oameni din: 
"un loc pentr 

36. -. SUFLETUL LATIN 

* D'universel tictaccuement 
Qui fermente de fiâvre ct de folie 
Et “dechiquette, avec ses dents (V'entelement, 
„La parole humaine abolie, 

Din cînd în cînd ele-și cer odihnă şi atunci 
„părţi întregi 'ale oraşului par că li su lual 

. vieaţa, dar e o odihnă scurtă — mine vor 
începe iarăși munca: aprigă: 

Seul, quand les semaines, au soir, 
„+ Laissent leur nuit dans les tenebres: choir, | 

Le han du colossal cilori cesse, en arret 
Comme un” marteau sur une enclume, 

„Et Yombre, au loin, sur la ville, parait 
„De la brume. dor qui s'allume. 

. 

-.. Astfel înfăţişate de poet, colosurile de piatră 
şi de cărămizi” apar însufleţite; în ele vedem 

privindu-le” ne simţim mă 
riţi alături de ele, admirăm cât este în slare 
să înfăptucască energia. omenească. 

”.. Ce îngrămădese usinele în fiecare zi, bogății 
"peste bogății, e așteptat de trenuri și de va- . ui AT NIN AN Ia „poare să “fie dus mai: deparie, răspîndit în 
lumea î ntreagă.. Cită vieaţă, câtă: mişcare, și in gări! Acolo se întîlnesc. - 

"pe acolo trec mereu puhoaie 

u cîteva 'clipe pe cei mai înstrei- naţi, ele apropie depărtările. Şi ce spectacol Maiestos cînd trenurile—,incendie en fuiie-— 

. 7 E N 

roadele muncei 

ioate țările — ele adună 'la 

r
a
 

z
e
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POESIA ORAŞELOR: | 37 

. despică “imensitatea, trecînd vertiginos peste 

cimpii- şi prăpăstii - 

aa. „pu le train roule 

Toujours, avec son bruit de fers ct de „o 

Îmarteaux. 

La campagne sourmoise et la forct sauvage _ 

; - Wabsorbent tout ă Coup en leur nocturne citroi 

"Et c'est le mont enorme et le tunnel âtroit 

Et la mer tout entidre,. au bout du long voyage!. 

| “In port vapoare. stau gata să plece; ducînd. 

împreună cu încăircăturile și atitea gînduri 

ce frămîntă sufletele — ele înseși „par gin- - 

duri călătoare: „ a 

Vers les. continents d'or, de marbre et de cor al, 

Sous le vent dur fouettant de son large 

: _ (eventail, 

” pe' mer en Mer, Jcurs vitesses encrois6es, 

- Les navir es Sen vont, pareils a des pensees. 

„Avec des blocs' de fer ou des cailloux de - 

, : N Aplomb,. 

. Avec leur cargaison. de bois couchâe en long, . 

PF orât vaincue ct morte — er leuis 

- [cales proformles, 

Aveo Tambre, le pâtrole, le zinc, Vâtain, 

Avec Pespoir: dans Paventure et dans le gain, 

Hardis et clairs,. Is embarquent Pâme A 

* du monde?. 

1. E. Verhaeren, Plus Join que les gares, le soir— 

“La multiple splendeur. - 

2. E: Ver haeren, La conqutte'— Les forces tur 

(ueuses. - 

7 
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38 : SUFLETUL LATIN 

Şi, vapoarele care sosesc, cile nu aduc cu 

ele! Marea. trimite mereu “spre pori bogății 

de pretutindeni; în el se concentrează parcă 

lumea. întreagă: 

- 'Touie la mer va vers la ville!... 

“Les ilots qui voyagent comme Jes vents, 

"Les flots I6gers, les flots vivants, 

Pour que lu ville en “feu Pabsorbe et le respire 

Lui rapportent le monde en des nuvires. 

Les orients ct les midis tangucnt vers elle 

„Et les nords blanes ct la folie universelie 

Et tous les nombres dont le dâsir prâvoit lu 

- . [Somme 

Et tout ce qui stinvenie et tout ce que les 

[homes 

RI Tirent de lcurs :cerveaux puissanis et volcuniques 

“Tend Vers elle, cingle vers elle ct vers ses Iuţțes!. 

Să ne oprim un momenl, pentru ca să 

ncem iarăşi o comparaţie, să „vedem ce ne 

“aduc * şi de. data . aceasta futuriștii, Intro 

- poesie pe care “am. mai aminlit-o £, P: aolo 

Buzzi cîntă şi: dinsul porturile; i iată cum il: 

inspiră: Di ă E 

Apa e neagră şi Unsuroasă..- a - 

Din valuri se ridică aburi de pucioasă şi cărbune... 

: Corăbiile mari tree ca sculptate î în proiil . 

» Peste blocul orizontal | 

AL. lemnului din care au fost tăiate. E 

1. E. Verhacren, Le port — Les villes tenizcuțalires. 

2. A porto G'Arnburgo. * -
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„Şantiere şi docuri, am 'sulletul transoceanic 

Care e în voi; toţi nerv ii. mei 

Nu sînt din strunele li ci, | 

Ci din firul de fior . - Ri 
“ Ce duce în depărtări milioane: de „Napoare.. 
"Pe apele acestea irec - 

Grîne, zahăr, cafea... 
Maşini. 
Portal Sbuciumului de fier de azi şi de mâne, 

ai 
Mă închin ţie! 

> 

4 

pi 

- Enumerări ca de tarif vamal, împărecheri 

baroce de cuvinte! şi exclamaţii care nu deş- . 
- teaptă. poesia, ci 0. dictează... rasele excla- 

mative nu ne mișcă, de loc, pentru că "vin 
să ne spună prea de-a-dreplul ce. impresie 

„produce portul,: pe cînd aceasta ar trebui . 

să reiasă indirect, dintro. ar listică alăturare. . 

+a notelor frapante, din reliefarea lirică a, lor. 

„Se vede şi aici deosebirea mare între 'inspi- - 

raţia lui “Verhaeren şi ce. ne dau scriilorii. 

„şecoalei futuriste care nu.au ajuns încă “să 

treacă peste. stingăcii supărătoare şi să-și dea. 

samă că versurile lor au pete de prosaism. 

__-. Numai autorul Orașelor. tentaculare a ştiut 

„să. evite prosaismul. Şi. arla lui nu se coboară 

nici cînd se opreşte la tere mai mărunte, 
- cînd ne chiamă umde, ni sar părea că nu - 
„am putea găsi nici o umbră de 'poesie. Să-l:- 
“ascultăm cnd ne „înfăţişează un. „colţ „des. "
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40. 7 _-- SUFLETUL LATIN 

faubourgs rougesi, unde vedem adunate lu- 

cruri de pretutindeni — un bazar: 

Oh, les Edens, lă-bas, au bout du monde, 
-Avec' des arbres purs  leurs sommets, 
Que ces voyants des lois profondes - » 

"Ont explorâ pour ă jamais, 
Sans se douter quw'ils, sont des Dicux. 
Oh! leur urdeur a reerter la vic, 
Selon la foi quw'ils ont en cux 
Et la douceur et la 'bontâ. de lcurs grands 

. Put - Îeux. 
“Quand revenus de Vinconu: 

Vers les homines, doa ils s'6rigent, 

On leur vole ce qui leur reste aux mains 

"De v6rit6 conquise et de: destin. 

pe 

? 

G est un “bazar tout cn vertiges”. 

“Que bat, continfiment, la foule, avec ses houles, 

Et ses „vagues dargent, et dor!.. 

Un bazar « are deci și el vieaţa lui i nu lipsită 
„de poesie; rătăcind prin el, gîndul nostru se 
'duce-spre atitea părți ale. lumei, evocă atitea 
paradisuri cucerite de cei îndrăzneţ, de cei 
care au. plecat! într'o zi în -voia 'soartei, fer-. 
mecaţi de mirajul locurilor necunoscute, E. 
cu alte cuvinte, și el un prilej de visiuni 

. depărtate şi de înţelegere a schimbărilor care 
se întîmplă în jurul nostru, de. „cînd energia 
omenească se îndre eaplă mereu pe căi nouă 

  

1. Le bazar — Les vi/les tentaculaires,. .
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în care trăiau cei de altădată oo. E 
Dar în peregrinaţiunile lui poetul. nc duce 
mai. departe. Să-l' urmăm. Iată-l oprindu-se - 
dinaintea Bursei. Cită vieaţă şi aici, în acest. 
„Palat nebun“ unde. vin atiția din cei ispitiţi. 

„de. puterea “aurului. şi “căulind să forţeze 
mina destinului: 

'şi ne smulge din orizonturile prea strimte 

. * a” 

Langues stches, regards aigus, gestes in- 
ARE EI [verses 

Et cervellez, Wen tourbillons les millions - 
a -“[traversent, - 
Echangent. lă leur peur et lcur terreur!.. 
Oh, Por! lă-bas comme des tours dans les 
aa (nuages, 

„ Comme des tours sur l'âtagăre des mirages, 
I/or Gnorme! conime des tours, lă-bas, 
Avec des millions de bras vers Ti, 

„Et des'gestes et des appels la. nuit .. 
" Et la priăre unanime qui gronde,. + _ 
De bun ă Vautre bout des horizons 'du 
i . - „monde. :: 

> 

"Versurile acestea nu rămîn nici ele. în: 
“urma altora; “Prin 'ele trece iarăși ceva din 

+ înlrigurarea vieţei moderne, din frămîntările 
„atâtor existențe -chinuite. de gindul înălțărei 

intro clipă de noroc. Aurul e un ferment de 

  

SE 1 La: Bourse — Les villes tentaculaires, Comp. E 
” poesiile La conguâte din La multiple splendeur şi L'or 

din Rythrmes Souverains. | ID
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 vieaţă: o fo ță ce pune, în mişcare -sulletele. 

“le *răjeşte. cu “făgăduinţe de treceri repezi : 

“în rindurile celor; 'care uită grijile —el, are 

magia, poesia lui. 

După aceste. priveliști orașele, în bogăţia 

lor, ne dau altele, şi nici acestea nu au fost 

„uitate de poeţii NOI... E seară; 'citeva litere 

„mari pe un afiş ne îndeamnă. să schimbăm. 

- impresiile şi “iată-ne “îndreptindu-ne spre 0 

sală de: “speclacol.. Aici, cei: pe care vieața de 

peste zi i-a despărţit se, găsesc: acum la uri. 

„loc şi între zidurile unde :sau întilnit toţi 

așteaptă cîteva emoţii, nouă, puţină odihnă, .. 

uitarea sgomotului ce continuă încă la cițiva 

paşi. „Cortina se ridică: - 

- Les, tetes, tous 1 les sens, ioute la chair des 

E “ (hommes. 

;- Sont tournâs, a la fois. vers la scâne ou Lon 

ă „parle, - 
Et leurs regards, ruisseaux innombr ables - 

» . [confluent. 
> Ils sont la pour entendre et-voir Ja: mâme. 

i „[chose. 

Les membres ct les 'nerfs et les muscles de tous - 
Travaillent, ă forger la grande joie: unique . 

- Et Pindividuel se dissout. Nul ne pense ... ? in 
Au petit. brin de chair et Vâme quil Gtait... 

Pistinant sa doulcur, son desir ct'sa haine, 

Sa personne phemâre. ct son vouloir : intime, 

Chaque homime prend V'essor ct monte hors de soi. 

L/air de la salle est sature d'âmes: fondues... 

2 
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. . - . : . / 

De! “data aceasta citatul nu mai: este din . 
N erhaeren—sa pulul remarca, de: sisur—, ci 

din Jules Romainst, Formula unanimistă TCa- 
"- pare aici în sensul. că poetul ne spune, că 

într'o sală de specțacol sufletele se amestecă, 
se topesc şi un singur. suflet -se răspindeşte 
în ca — ce este individual cade în umbră, 
"dispare, fiecare din cei care privesc spre scenă - 
ajungînd să simtă la fel cu vecinul său. Asupra | 
valoarei poelice, a acestor. versuri ne mai 
fiind nevoie să insistăm — se vede uşor că! 
nu au, conturul „artistic /— rămîne . să ne 
punem întrebarea „dacă . observaţia psiho-! 
logică 'dela : care. ele . pleacă corespunde în: 
totul: realităței, constatărilor pe care le lacem : : 

"cu privire la sufletul. modern. - - 
Nu este, de sigur, o noutate cînd se spune 

“că o comunitate sufletească: se stabilește între, 
„aceia care se găsesc întrun anumit nioment:” 
“la un “loc — aceasta o: șlim de cînd a început. 

să se“ vorbească de „psihologia mulțimilor. Ei 
Jules, Romains a: exagerat . însă acest. 'prin- 
cipiu de psihologie, mai ales cînd l-a aplicat . 

„la motivul -pe care l-am' văzut. O “sală de 
ieatru apropie, într'adevăr, sufletul spectato- - 

-rilor, creează o anumită atmosferă, dar aceasta , 
nu se întimplă pînă : într'atit încât să se Te- 

aa 

  

a. Le theâtre La vie unanime: -
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“ducă, să seanihileze nota personală, subiectivă, 
"la fiecare din ci. O dramă, o comedie sar 
“putea 'spune că-deşteaptă mai curind ce este 
cu deosebire propriu firei fiecăruia, trezeşte 
emoţiuni, par liculare, răscoleşte amintiri, pro- 

voacă reacţiuni suiletești ce nu sînt uniforme. 
„Jules Romains greșeşte şi mai mult cînd aplică 

“ formula sa la sufletele de azi, caracterisate 
—' mai e nevoie so spunem? — tocmai prin 

potenţarea individualităţei. Unaniimisniul cum 
îl înţelege 'dînsul ar pulea' fi o interpretare 
psihologică, literară, mai: curînd cînd e vorba 

„de trecut. Cei care luau parte la un spectacol 
altădată — pe vremea lui Sofocle sau Eschil — 
aveau fără îndoială sufletul mai uniform şi, 

„de aceea, mişcarea de pe scenă putea mai 
» uşor să stabilească o solidaritate: emotivă. 
Fiind mai simple; în + antichitate, sufletele se. 
asemănau mai mult între ele — constatare | 

care, de altfel, se poate face şi azi acolo unde 
evoluția sufletească a rămas mai în urmă: 

-la țară o privelişte, o petrecere, nu deşteaptă 
- oare cam . acelaşi ecou în sufletul tuturor? 
La orașe însă — şi de ele e vorba — "teoria 
filosofico-poetică a'lui Jules Romains nu-și. 
găseşte aplicarea, cum intenţionează dinsul. 
-E aici o lacună a. „posesiei. nouă. Se vede 

„că unele aspecte din vieaţa oraşelor. nu şi-au 
găsit încă pe interpretul adevărat în „poesie. 

.
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Chiar opera, aşa de bogată şi măreaţă a lui 
_NVerhaeren a. lăsat neexplorate unele motive. 

“Un îndemn, prin urmare; pentru poeţii ce 

vor veni de acum înainte să ducă mai departe 
această inspiraţie. a 

După ce am văzut temele nouă care sau 
introdus în literatură prin ţinerea în samă 

“a vieţei — mai mult exterioare—a orașelor, 
urmează să privim această noutate în legă- . 
“tură cu manifestaţiunile mai adinci, pur su- .. 
feteşti, ale aceleiaşi vieţi, pentru ca să se - 
evidenţieze mai bine cum scriitorii au apro- 
piat operele lor de mediul în care se găsesc. 

-Vicaţa sufletească a oraşelor e socotită de 
obicei ca un amestec conlus, ca o alcătu- 

'ire babilonică în care ne pierdem, nu găsim 

firul de :orientare, putinţa de a ne: reculege, 
de a fi cum doreşte de multe ori gîndul noștru. 
Părerea aceasta o întilnim însă de fapt. la 
aceia — mulţi, de sigur — care nu au sufletul 
larg înțelegător şi se simt. turburaţi cînd se 

găsesc în faţa a ceva proleic, cum, este fră- 
- mîntarea oraşelor. Cei care, trăind totuşi în 

_orâșe, judecă astfel nu se deosehese mult de 
țăranul care „vine la lirg“ şi se arată aşa 

de stingaci, rămine așa de uimit. în faţa 

celor ce vede — atitea . prilejuri de' nedume- 
-Tire, atitea enigme pentru el. .
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Alt ceva sînt orașele pentru cine le pricepe. 
„pentru cine şi-a legat toată ființa de ele și 

“trăeşte dîndu-și samă de priveliștile pe careile 
“aduce fiecare zi. Ce pare haotic, nelinișitor, se 
limpezeşte sub privirile lui. Sulletul oraşelor 
“i se _destăinuește în toată complextatea lui, cu 

tot ce are: şi înălțător şi deprimant.. Oraşele 
au darul să concentreze în ele cea mai mare 

„Varietate sufletească,: să ni se înfăţişeze cu 
„ “cele mai izbitoare contraste. Şi totul este hi- 
pertrofiat în cele, atinge un maximum pe care 
nu-l vedem aiurea. In oraşe -și binele şi răul 

„întrec “ce: se întilneşte, cu aceeaşi valoare mo- 
rală, în alte părţi ; aceia care trăesc în mijlo- 
cul lor, ori superiori ori inferiori sufletește. 
lasă în urmă pe cei care-şi petrec vieața în. 
„mediul simplu; patriarhal. Accia 'care. se ri 
„dică,-la oraş, prin inteligența lor sînt supe- 
Tiori celor mai. isteţi. dela “țară; tot așa, cei 
mai răi, cei. mai criminali, apașii dela oraș, 
întrec pe cei mai răi dintre țărani. | „Stările, sufletești fiind astfel, în vieaţa dela 
oraș, amplificate, potenţate, “'ele ne dau cel 
mai bun prilej să cunoaștem firea omenească. 
“Pentru un. psiholog lumea'oraşelor. e un timp de „nesfirşite "observaţiuni, cea - mai "bogată 
desfăşurare. de priveliști. sufleteşti, Nicăeri 
„mai bine 'ca la oraș nu-și poate cineva însuși pălrunderea'psihologică, înţelegerea celor mai 
i
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"complexe. manifestări ale sufletului. Şi cine . 

a ajuns să-și dea samă de ce este complex 

"va putea să: priceapă - mai uşor şi ce este 

simplu. Cind te-ai format:în almosfera ora-. 

şelor și te-ai arătat bun. psiholog al oame- 

". nilor de acolo, nu-ţi va fi greu să înţelegi şi 

„sufletul. * celor care. trăesc la! țară —vei fi. 

„chiar mai în. stare să-l . pricepi decît. aceia 

“care nu sau îndepărtat de "mediul „rustic: 

Aceasta poate să pară parodoxal, şi totuși, 

Jiteratura — ca să ne referim -numai la ea — 

vine să. ne dea dreptate... Scriitorii care. au 

redat mai bine” vieaţa dela ţară sînt aceia care 

“nu au trăit numai în mijlocul ei,ci au adus o 

-cunoaștere: adincă a sufletului omenesc sub 

toate înfăţişările lui, ciştigată în atingereculu- 

“mea de pretutindeni. E. adevărat că cei mai 

-mulţi care petrec: în. cenirele de: -civilisaţie - . 

„devin refractari înţelegerei . celor care sînt. 

departe! de ei. Nu.e vorba însă de aceştia, ci - 

*. de scriitorii, care trec dincolo 'de anumile-țăr= - 

"muriri şi caută să-și dea samă de ce cuprinde 

suțletul cît mai multora, şi al celor mai simpli. ! 

| "Acești scriitori, trăind la oraş, pot totuşi aduce - 

o pregătire psihologică, o perspicacitate deo- 

IE „sebită pentru ca să pătrundă în tainele -su- -. 

| fletești ale celor care-și petrec: vieața mai. 

-aproape de natură. Despre e. aceasta am putea 

să ne convingem: amintind pilde din Jite-: 

sr + 

-
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ratura. din. trecut; vom” avea însă o dovadă 
_ elocventă cînd 'vom studia literatura nouă din 
- alt punct de vedere — vom vedea atunci că 

„poeţii care au cîntat - oraşele ne-au dat şi 
cele mai vii, cele mai adevărate, icoane. din 
vieaţa dela țară A 

Pe lângă ce spuneam, oraşele măi au da- 
rul de a fi ca o piatră de încercare a ener- 

-- giilor. Cele; mai' aprige lupte se dau între 
;. Zidurile lor, cele mai titanice încordări se cer 

acelora care vreau să învingă greutăţile exis- 
tenţei ori să se ridice. deasupra altora. Dacă 
această desfășurare de energii dă oraşeloro 

: înfăţişare de măreție, ca are — vin să spună 
unii — şi ceva întristător, pentru că în lup- 
tele care se dau atiţia: cad învinși şi vieaţa 

“lor e o: tragedie de fiecare zi. Dear ece ora 
şele atrag .pe mulți - prin mirajul lor. şi de- 
oarece ele ar fi. ca un monstru milic care în- 

“ ghite nenumărate : existențe, împotriva . lor 
“sau ridicat glasuri ca să le osîndească, 'să le 

” înfăţişeze ca o primejdie în vieaţa modernă. 
- Plecînd. dela. această constatare, un “scriitor 

frances a ajuns chiar să: formuleze-o' întreagă 
teorie socială. și literară tinzînd să dove- 
dească marile neajunsuri ce decurg „din stă- 
ruința. celor mai mulţi de a se îndrepta spre 
oraș, de a părăsi locul lor de naştere, -fiind 
„amenințați aste] -să "se , piardă într'o lume
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nepolăivită cu ci şi unde atitea decepţii, ati- 

tea nenorociri îi aşteaptă. Ne aducem aminte 

de teoria lui Maurice Barres cu privire la. 
"„desră ădăcinaţi“ şi campania pe care a dus-o 

“împotrivă a ce i.se părea: că mimează să- 

„ nătatea sulletească a Franţei. Părerile lui 

“ Barrâs au fără învoială o parle de adevă 
pentru: că exodul. dela ţară spre orașe, MU 

“mai accentuat în timpurile nouă, a avut unele! 

urmări rele. In 'mersul societăţilor: moderne ” 
“e însă fatală puterea de atracţie a: oraşelor 

ȘI această fatalitate nu poate fi oprită prin 

“strigătele de alarmă -ale unuia ori. altuia. Ă 

Oraşele au nevoie să fie în continuu alinien- 
tate de forţe venite din toate părţile; -orga- 

nisaţia socială de-azi e- de așa natură că 

„centrele mari nu pot. să trăească numai prin 

"energiile lor transmise din generaţie în ge- 

neraţie; ele trebue să pompeze mereu. din 
„ vieaţa” ascunsă în colţurile cele mai depăr- 

tate ale unci ţări. Aceste treceri. de energii 
dintr'o o parte într alta sînt.o urmare “firească 

“a. condiţiunilor de vieaţă de azi şi dacă ele. 

au uneori consecinţele pe care le. vedem | 

aceasta se. datorește faptului că este'de sigur 

ceyvă' defectuos în mecanismul social al ora- 

"şelor — cu toate că unele îndr eptări Sar pulea .* 
oi aduce, la o stare de lucruri ce-are temeiuri 

adinci şi nu "poale fi» înlăturată. Teoria „des- 
A , 4
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IE rădăcinaţilor“ are păcatul de a condamnain | 

bloc ce este cu desăv ârşire nalural și o Ru 

în afirmările de: vieaţă de astăzi. Ea „de 
* altfel, o teorie a sulletelor slabe. dosoricalle 

> nepregătite 'pentru'a duce Iuptele mari și 2 

înţelege însușirile care se cer aceluia care por 
neșşte .pe “drumuri “nouă. Cind cineva vine 

dela ţară cu gindul să. participe la o vieaţi 
“superioară, dacă aduce cu el vigoarea $ și ca 

«ităţi de adaptare, va izbuti să- -şi laie o cale. 
să, se înalțe chiar cit'mai sus, cu toate pie- 

„deeile . pe: care le întilneşte. Cei care DU 
„ aduc asemenea însușiri, cei nevolnici, cei care 
se descurajează repede, ajung să filosofeze în fe- 

| lul lui Barres: și să rămînă în rîndurile învinşi- 
Sa lor. Nu e drept să se aducă orașelor învinuiri « 

cum ni-i dat să auzim de: atitea ori. Au. 
de sigur, Părțile lor: „intunecate, dar ci nu 

“pre ala amin n pont i 1 porneşte din preajma 
„lor... 

Tit egale mari 
„că în cele se [ră mint ieşea iSmului pentr 
Ş „aceia care-şi lasă gîndurile si în. ele Irese 

măr ginirile și să pregătoase Si cuprindă ne 
un gest de desrobire: o cuaee va fi mine 
faplă. sehimbind în bine vice nouă și o aţa tuturor. Un - sullet idealist nu” se poate simţi exilet îrstetui 

« . 
. , Ra
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„oraş — unde: mai bine ca acolo i se ofer sti- 
„ mulenie intelectuale, prilejuri de a da min: 

ței mulțumiri i alese și putinţa de a apropia: 
şi pe alţii prin cuvint, prin. acţiune, de ceea ce - 
este năzuința ui statornică?. Se. poate chiar 

“spune că prin contiastele lor de lumini și 
„umbre orașele îndeamnă mai: ușor spre-ide- 
alism decît un mediu de unilormitate sufle= -- 
tească, unde” vieaţa se strecoară prea liniștită, 

"între orizonturi prea mărginite, fără acele 
tresăriri ce ne :duc spre încîntătoare. reve- 

- laţii şi ne dau imbolduri de'a ne ridica! pe 
„culmile! cele mai înalte. C iocnirile, contrastele 
sînt caracteristice vieţei intense și din ele 
răsar. schimbările . adînci, pregătite și înfăp- 
imite de, idealişii. Nu e datorită. tocmai con- | 

- trastelor mișcarea literar ă nouă ? — contraste- 
lor între naturalismul brutal de acum cinci- 

- zeci: de ani și ce au simţit cîțiva scriitori 
care aduceau o. sensibilitate : deosebită şi-şi 
dedeau samă „că sulletul modern aștepta 

“allă literatură. 
Se mai spune “despre vicaţa oraşelor că 

este: prea artificială, că “ne îndepărtează de 
„co este mai potri ivit cu firea tuturor, de. ce 
„este mai omenesc. Părerea aceasta derivă din: 
- ac6ea pe care o auzim de. multe ori, că din 
causa civilisaţiei, ne-am abătut dela” vieaţa 
mai: sănătoasă de altădată şi -că omul ade- |
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vărat e cel simplu, cel care trăeşte mai aproape 
de natură. Am putea mult stărui asupra aces 
lei păreri, pentru că ca deşteaplă un şir intreg 

- de obiecţiuni în legătură şi cu probleme de 
literatură, „dar pentru. că am discutal-o și cu 
alte prilejuri. și pentru că nu e locul aici 

“să o cercelez -mai departe, adăugind chiar 
“unele. consideraţiuni nouă, mă voi mărgini la o. singură observaţie. Ceea ce se numeşte de multe ori. artificial e o necesitate, o ur- 
„mare firească a. progresului. Vieaţa urmin- du-şi “drumul. de prefaceri „ datorite civili- „ Saţiei:este mereu îndreptată spre. artificiali- „Sare. ' Civilisaţia este oare alt ceva decil -. Stăruința noâstră de a schimba natura, înde- „. Părtîndu-ne. chiar. de ea, învingînd-o? Dacă “omul ar îi stăruit să rămînă aproape de na-- tură, fiecare din. noi ar fi astăzi numai... pro- prietarul unci peșteri. Cind strămoșii noștri | și-au. părăsit, tainițele și. sau gîndit să-și facă „alte adăposturi, aceasta -a însemnat un pas Spre  artificialisare, Trecerile “dela peşteră la “bordei, la. casă, la: palat, nu au fost alt cet: „decît o artificialisare. a vieței și acesta e | înțelesul tuturor . schimbărilor spre care. ne | indeanină civilisaţia. In sensul acesta se irans- - formă Vieaţa în fiecare zi su ochii noştri și ce pare azi, artificial. mîne va fi socotit cu de- Savuşire natural, „Părerea pe care-o exprim 

. Pi
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aici se întiln eşte- cu ideile pe card le-a 'ex- 

pus, cu privire 'toemai la artificialitate. G, 
* Prezzolini întrun articol apărut în "revista 

La “Voce (15 februar, 1915, pag. 288), ar- 

“licol care merită. cetit pentru că fixează în 
-această discuţie citeva puncte asupra căror 

nu se:.mai poate reveni. Scriitorul italian | 

arată şi dinsul că este o rătăcire de a se... 
condamna manifestările numite „artificiale“ — 

ce, pare aşa e totuşi foarte * firesc. „Nimeni 
| din noi“ spune Prezzolini. „nu trăcşte o 

”vieaţă absolut naturală... „Firea noastră; a celor 
de azi, e. de a: fi: artificială... Cînd se zice 

:ă o poosie e artificială, că cineva este arti- - 

ficial.... nu se “spune de „fapt nimic, pentru 

„că nu există poesie care să. nu aibă ceva! 

ariificial“. Pentru a nu lăsa loc unei obiec= 
țiuni — aceleia anume că artificialul; oricît 
l-am apăra, jigneşte de multe ori unele sen- 
limenle, are ceva displăcut — Prezzohni ada-, 

„ugă că . există. o arlificialitate,, slîngace, rău 

înţeleasă, supărătoare. şi pe accasta — „Larti-; i 
„ficio che non & riescito“ — avem fără îndoială 

dreptul să: o respingem. Discuţia nu mai-e 
nevoie să fie dusă mai departe și revenind 

la ee ne preocupă se vede clar cum. cade: 
„dela: sine și învinuirea adusă orașelor că ne 
aulificialisează, ne fac să deviem dela: calea 
fire cască, Ar ifiialitatea, în n înţelesul, care tre-" 

+
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-din atitea ve 
Ci înd se zice:. 
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« ru „bu. să i se de: 1 are îndreplăţirea ci ci. NN 
ă nu poate fi despărțită de existenţa pi 
iră şi: e una din forţele care stimulează si 
tele în mersul lor ascenclenl. 

„Sunetul unui oraș modern, aşa cun a aracterisat,. apare ca o sintesă a mani PNI tările omenești cu fot ce ele aduc întru moment mai semnificativ, mai expresit. Vieaţ K 
un "care se desfășură în aglomeraţiile dintr 

are Se 
oraș c un imens peisaj sufletesc în cari 
“perindează aspectele cele mai vari iate, cindi î 
reliefări luminoase, cind în cufundări un 
brite, aşa că ne Lace impresia unei visiuni 
dantesci şi dacă autorul Divinei comedii 2 răi, astăzi ar găsi de sigur minunate pe 
“pentru ceea ce dinsul a căutat departe. Ball 
poesic în orașele- de “azi încît te. miră că 

ăd și o contestă. 
a, poesia care se desprinde 

acuri: de cultur ă.- de civilisație. „cultură, civilisaţie“ se înţelege 
se crede că amin 

nte sînt identice, pe cînd în 
e deosebite. Pentru ca să se ca între o expresiune şi cealaltă 

Suares « care în citeva'cU- al'ce sînt ; „cultura“ și - „civilisaţia”: a barbarie est la 

Poesia ace: ast 

două. aceste Cuvi 

vadă. deosebirea 

cs 
La a socii6 faroucne des homme 

e qui est „de Lintelligence, ct mol E - 
Ea x O 

-
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- la căvilisatton qui est la culture passce dans les 

- moeură et dans li melle de Ja vic. 
"- La căvilisation passe autant la culture que le monde 
“du sentiment passe le monde de Pidâe. It la culture 

- passe autant la barbarie „que le monde des idees 

-passe le monde des corps... 

"La civilisation;. ou privilege de civ iL6, est 1 une cul- 

„ture incarnce ă tout un peuple... 

"Le savoir est Peffet visible de la culture. Je irouve 

” les signes visibles de la civ ilisation dans le tact et 
: la vertu d humanite: le tact qui est le bon golit de 

action. ! - 

On 'peut ctre de trâs forte culture; ct de irâs 
: faible civil. La civilisation supplee ă la culture. 
Mais jamais la culture ne supplee: ă la civilisation 1. 

r 

Cultura e deci. progresul numai dintr un 
punct de vedere,- acela al intelectului ; ea ne 
dă o. superioritate, dar numai parțială, pentru 
„că ajulă numai mintea noastră să se ri- 
dice, nu: întreg sulletul. . Poate Îi cineva om 
cult, cu multe cunoștințe, și cu toate acestea 
foarte înapoiat sub alte. raporturi, câ zensi- 

„bilitate, ca înţelegere a sufletului altora. Ciw- 
— lisaţia ne dă-mai mult decit “cultura ; ea- și 

întinde  înriurirea asupra sufletului nostru - 
întreg, îl. „modelează în “așa fel incit să nu 

rămînă în el insuficiențe; asperități. reminis- 
„cențe: de primitivism ;. civilisaţia dă o anu- 
mită înlipărire nu numai . minţei noastre, ci 

  

1,-Sur la vi „8 |
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şi sentimentelor, pasiunilor şi luluror mani- 

festărilor exterioare; ca îndrumează toată 

ființa noastră spre o desvoltare armonică. 
„așa-că omul civilisat nu se desminte nicio- - 

dată prin faptele și cuvintele lui. | 

Ce întîlnim. ca civilisaţie în oraşele de azi 

nu răspunde decit în parte idealului ci. Cu 
„toate progresele, ele nu au ajuns încă la ace: 
înflorire pe care o aşteptări. Şi drepl vor- 

bind ele ne dau mai mult cultura decit civili- 

saţia. In atmosfera lor mulţi pot găsi mijloacele 
de-a: se culliva ; vieaţa intelectuală le ofere. 

| nenumărate sărbători, dar. grija de a da su- 

- Bletului tot cît i se cuvine, de a înălța mai 
ales. sentimentele: se întilnește prea rar. Cite 
instincte; cite pasiuni înjositoare, nu clocolesc 

„în lumea oraşelor, de cîte ori nu le descope- 
„rim chiar la cei culţi ! Şi în faţa acestei con- : 
'statări ni. se întîmplă să auzim. Că exagerar ca 

“culturei . intelectuale, e .vinovată. de această 
stare. Se remarcă. înt'adevă ir, de citva timp 
la filosofi; la literați, o ostilitate împotriva 
intelectualisimului, în sensul că e denunțat ca 
primejdios, ca “una din causele. care au per-. 

vertit. mentalitatea: contemporană. "A te că- 

lăuzi prea mult de abstracţiuni, de îndem- 
nurile raţiunei este — se spune — o rătăcire,. 
ceva împotriva . firei omenești; în acţiunile 
noastre—adaugă cei care lac Drocesul inte- 

N
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Jectualismului— trebue să ascultăm mai mult 

“glasul impulsiunilor, pasiunilor, pentru că 
„numai astfel putem fi mai -oameni. „On nest 

„pas fort parraison, on est par passion“ spune 

Romain Rolland într'o reflexie pe care o" 

strecoară -în: romanui său "Jean-Christophe!, 

întilnindu-se în.această, părere cu alţi: scrii- 
tori de azi. E:și aceasta o exagerare, în alt. 

„Sens... “Dacă pasiunile. au drepturile lor, dacă 
sînt un puternic resort în suiletul nosiru, a 

„le preamări; a le da rolui Rotăritor în vieaţă, 
„esle tot o reducere * a sufletului nostru, în- 

„seamnă a nu ţinea samă. de. complexitate: 

” lui.. Nu intelectualismul în el însuși trebue 

„condaninat, ci unilateralitatea lui. O inteligenţă 

prea refractară la ce este sensibitate, -la tot 

| ce “face sufletul: să vibreze, este fără îndoială. 

ceva anormal, dacă nu chiar monstruos: 

uneori. O minte bine înzestrată însă poale să se 
armoniseze. cu aptitudini de largă emolivi-    
tale, de înțelegere a tot. ce esle mai omenesc | 

în noi. Și spre. aceasta tr ebie să tindem dâcă 

"voim să ne afirmăm. superioritatea. .dacă [i- . . 

„nem să fim alt ceva decit o. „repetare comună 

a existenţei. Cînd vor ajunge să-și dea samă - 

de aceasta.cît mai mulţi se va putea spune 

< 

„că civilisaţia și-a ar ital, într 'adev ăr țoală pu-- 

1. Leș amies, 277, 
„ 

a
”
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terea ci, şi vom vedea atunci. în or aşe acea 
inălțare suiletâască pentru care azi găsim 
încă prea puţine pilde—numai citeva. vestiri 

„de ceea ce aşteptăm să .aducă viilorul. 
7 Reflexiile “de pină aici erau necesare ca să 

înțelegem felul. în care e redat sulletul. ora- 

“şelor în „poesia nouă. Să. ne. îndreplăm alin 
spre ea'.sau, mai: curind. spre operă marelui 

„ Verhaeren; peniru că și-de daia aceasta la | 
"dinsul găsim mai bine. exprimată “această la- ” 
“ture a inspiraţiei nouă. 

Să. deschidem volumul - Les forces tumul: 
* fizeuses” şi să ne oprim la poesiă Le Danquier. 
Titlul ne arată pe:cine ne înfăţişează poetul 
aici—pe acela care are o “singură preocupait, 

„de a se îmbogăţi, şi. se simte puternic. pen 
tra că 'e slăpîn pe: vieaţa multora, care insă 

tspund cu: disprețul, cu ura lor: ” 

Ies! foules' le.- meprisent,. mis sont â ui. 
“Poutes Yenvient: Por le grandit. 
Lhuiniversei dâsir cl ses milliers' de Names 

". Brâlent leur âme autant qiPil- ravage son âme; 
Il est celui qui divise Ie pain. mt 
Miraculeui du gain; - ED 
Sil les trompe, qwimpor te? - 
„Chacun revient, apres av oir quitt sa orte. 

Bay 

Oraşele -: au privilegiaţii, liranii lor, pe care 
îi întilnim la fiecare pas și sufletul” acestora 
se rev: să ca o olravă în vicața celor'mulţi 

A 
s
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care. privesc, ascultă şi se. supun. Alături de. 
- bancheri, se înșiră alţii, cu. chipuri. de mul- 

“Vumiţi, 1 răsfățaţi ai soartei. cu gesturi de în- 

gimfare ori de poruncă și lumea se închină 

„lor, îi. privește cu îngăduire ori cu nemulţu- 

_mirea resemnată de a nu putea îi ca ei. |i 

„priveşte însă astiel pînă întro zi, - pînă cînd" 

cineva, adunînd în sufletul, său nemulţumi- - 

rile. tuturor. lasă să se audă glasul lui de 

blesteme şi de făgăduinţe î înviorătoare pentru 

cei care au stat în umbră, pentru cei oropsiţi. 

E acela pe care l- -a cunoscut mai fiecare 

generaţie. E tribunul care intlăcărează mul- 
țimile, le pregăteşte „pentr u „asalturile de - 

desrobire : : ” aa 

“ Il monte — ct Pon croivait que le monde Tattend, 

Si large est “la clameur des cocurs battani -- 

A Punisson: de ses paroles souveraines. .: - ! 

“VL est effioi, danger, affre, fureur et haine ; : 

il est ordre, silence amour et volontă; 

Il scelle en lui toutes les violences Iyriques., 

„Când sulletul mulțimilor se trezeşte nimic, 
nu-l mai poale opri. El este atunci văpaia 

ce : amenință, ' mistue,, se înalță cu putere: 
răsbunărei. Izbuenirile acestea, oricit le-ar - 

„ osândi unii,. sînt înnoiri „de vieaţă, prin. 

  

PI 

a Pa E. Verhaeren, Le tribun — Les forces tumultu- 
, - CUSes,: .. 1 

, | - .
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"singe şi foc, cum sînt fatalităţile ce se re 
petă pentru că omenirea, se vede, nu a a 
juns încă să înveţe mai: maalt din întimplă- 
rile trecutului şi sa deprins să aşteple dela 

„ Sguduiri prefacerile „adinci. De cite ori nt 
Sau văzul — și se vor mai vedea — prive- 
lişii ca aceasta, la care: sa oprit visiunea 

„poetului : Di Sa . 
"Tous les jovaux du meurire. ct des «d6sustres, 

„ Etincellent ainsi, sous Toeil des astres- ; 
La ville. entire 6clate 
En pays dar coifl6 de flamimes &cirlates; | 

„La ville au fond des soirs, vers les lointains 
a - . "(houleus.. 

“Tend sa - probe couronnș, Enorinâment en feu ; 
Toute la rage ct toute la folie 
Brassent Ia xie avec leur lie... , 

=— “Fuer, pour rajeunir et pour crâer; Ă 
"Oa pour tomber et pour mourir, qpwimporte !.. 

„ N'est-elle point, dans le monde, toujours, 
Haletânte,, par ă travers les jours, 
„a puissanee prolonde et fatale qui Douge.!. 

A omori - pentru a reînnoi: şi a croat — 
ce dureroasă expresie, mai ales cînd ca nu 
ne duce. numai spre irecut, ci. poate fi încă 

“de actualitate. Şi vorbește asilel un poet, dar . 
poate fi vina lui dacă prin seninătă ţi se sire- 
coară aminliri—ca și i preveștiri—de. grozăvii 
omenești ?— - ” 

  

IL E. Verhaeren, fa râvo/te—Les vi/les te ntaicu faiyeş,
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- Versurile din urmă ne-au: dus la reflexii 
“asupră sufletului” mulțimilor așa ':cum -se: 
arată în nnele momente. Tema aceasta: e re- * 
luată de Verhaeren într'o altă poesie, asupra 
căreia va trebui să insistăm mai mult! pentru 
că e una din cele mai caracteristice „pentru 
cunoaşterea inspiraţiei sale. . 

Poesia ne dă, la început, un tablou în fe- 
“Iul aceluia pe care l-am văzut mai înainte - 
— întunecat, cu: evocări de ce este în stare 

“să făptuească aceia care sc lasă duși de pasiu- 
nile lor violente, de - instinctele-. de revoltă. 

„Dincolo de. acest tablou  întrezărim însă: 
altă privelişte, pentru că gîndurile poetului - 
mu se lasă: prea stăpînile numai de visiuni 
sumbre PE 

En ces villes d'ombre et d' Ebăne, : 

Oă buissonnent des feux - prodigieus... 
“En ces villes soudain. terrifies 
-- De râ olte sanglante et de nocturne eflroi, 

„de sens grandir et s'exalter en moi, - 
Et fermenter, soudain; mon cour multipli... 

Et tout ă coup je m "apparais celui 

. Qui. s'est, hors de soi- mâme, enfui 

Vers le sauvage appel der forces unanimeş.i 

Fră ămâîntările din sufletul mulțimilor. vrea să 
“spună Verhaeren, au ceva măreț, înălțător, 
A se apropia de el este a. simţi o înviorare, a 
primi un adaus de putere, pentr u-că miile 
„1 La foule — Les visages de 1ă vie 

2



d - | SUFLETUL LATIN 

“de sieţi, cu care vii în atingere - sînt - forțe 

"care te atrag spre ele şi-ţi transmit. impul- 
“siuni pe care nu le bănuiai. Sint forțe „una- 

- nime“, adaugă Verhaeren şi expresia aceasta 
i ne aduce îndată” aminte de scriitorii şcoalei 

unanimiste, O. relevă im, întii, “pentru ca să 

se radă că unanimiştii —'ca şi dinamiștii 
— nu aduce o noutate” așa cum pretind! de 

obicei (cuvîntul din care şi-au făcut un “nume 
„"de şcoală l-au luat se vede dela simboliști) 

"— și, al doilea, pentru ca să arătăm că între 

" concepţia lui. Verhaeren şi aceea a lui J- 
"Romaihs. împreună “cu adepții săi este, de 

“fapt. o mare deosebire. Pentru . “aceasta va 
trebui însă să! continuăm citatul — Verhaeren 
spune mai departe : : " 

„_Comme une vaguc cn des ficuves” perdue, 
Conume''une aile eflaede, e, au fond de V6tendue, 
Engoulfre-toi, . | | . N 
Mon cour! Ie i 
ee eee ae a set prends! NE 

- Si large part ă ces br usqiies metamorphoscs 
IyYhommes ct de choses, *. ! ! 
Que tu sentes Pobscure ct for midable loi i 
Qui les domine ct les opprime . | 

Soudainement, ă coups Pâelair, se preciser en toi... 
"En ces villes soudain ierrifides , - . 

De.fete rouge ct de nocturne ceffr: oi, 

Pour. te grandir et te m: ignilier, 

Mon âme; enferme-toi. : ÎN RI v.
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După Verhaeren, prin urmare, contactul cu 
umea, participare a. la vicaţa: mulțimilor, e 
un prilej de afirmare; de. potenţare a forţe- 
lor noastre — vieaţa „colectivă intensifică 

„vieaţa individuală. 
Să trecem. “acum -la Jules Romiains Şi să 

facem comparaţia. O idee analogă'cu aceea 
“a lui Verhaeren o! găsim în versurile : 

. je tire vers moi., 

Toutes les Emoltions de la șille... 
/. 

"= Je suis Peruption des forces colectiv es; 
"Ma voix est le total Iyrique des murmuri es; 

Si je passais la main sur le'papier du mur. - 
„= I'y. sentirais. suinter goutte ă goutte la vilei, 

Dar deosebirea se poate - vedea cînd celim, 

“în altă parte : 

“Les, îtres ont fondu Jeurs formes et lcurs vies 
EL les âmes se sont doucement asservies, | 

Je n ai jamais ct moins libre. c[. | 

Ni moins seul... Pa 
Je suis Pesclave heureux des hommes dont 

(Phaleine | 
“Ţ lotte. ici. Leur'vouloit secoule dans mes neris ; . 

C e «ui est moi commence a fondre, Je me perds?. 

Je suis comme un mor ceau de sucr e dans labotuche, 

  

1. Un morceaul. ,:de cită dans ma " poitrine acerue — 

la vie unanime, : .- 
2. Rien ne cesse câtre întăriciur-—1bid, 

3. I/beure suprem&: d'âtre — Ibid.
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Jules Romains merge! și: mai i departe : pri- 

vind spre. viitor, ne înfăţişeaz „istfel sulle- 

tele de Mine: 

„Nous serons.un jour des- rouăges 

Qui ne songeront quă bien faire : 
": Nous 'Serons en cuivre ct en fer, 

: Mais pas en âme. | 

Nous transmettrons cxactement” / 

La for ce qwon nous confiera ! . 

„Deci, mulţumirea cea mai: mare; crede Ju- 
"les Romains, nu poate fi decit în confunda- 

"rea existenţei: noastre cu a tuturor, în. ani- 

hilarea- -personalităţei, întrun f6l de sclavie. 
prin recunoașterea puterei maselor care-ho- 

tărîşte“ gîndurile, sentimentele, mișcările noa- 
'stre, iar' omul de mîne va fi acela care se va 
supune deplin la tot ce vine din afară, va as” 

culta pe alţii în toate acţiunile lui, va: avea 
un rol cu desăvirşire mecanic: în -uriaşă 

mașină “a societăţei. Unilaterală . concepție 
"şi cât s6 deosebește. de. cea verhaereniană: 

N In loc de a. re înfățișa sufletul. nostru mă- 
rit din venire ea lui î în contaci cu acela al mul- 

țimilor, cum. am 'văzut la: Verhacren, Jules. 
Romains îl presintă micşorat, redus la ceva 
amori, piersînduse în haosul .ce-l copleşește 
de afară. Dintre aceste concepţii. aceea a lui 
Verhaeren osle, fără îndoială, cea 'mai înăl- 

1. Un Joi: — Ibid,: i ae
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țăloare, cea mai poetică. E în același timp . 

“și mai adevărată, pentril că, după cum am: 

amintit și în altă parte, vicaţa modernă nu -- 

împiedecă desvoltarea individualităţilor, ci; 

dimpotrivă, o favorisează, fiind că ne dă 

putinţa să ne îmbogăţim personalitatea, să 

ne afirmăm cu însuşirile -care nc sint pro- | 

prii. Acest adevăr clementar — recunoscul 

de mult şi repetat de atitea ori — e pierdut 

din vedere de Jules Romains şi de aceca 

poesia sa,.voind să pară modernă, e totuşi 

“ împotriva.spiritului modern. ; - Ma 

„_* Nerhaeren a înţeles mai bine vaporturil 

„+ “vieței: de azi. Mai mult: putem spune despre 

"el că exprimă, din acest punct - de vedere, 

sufletul latin aşa cum este în realitate. O notă 

distinctivă, într'adevăr,a Latinilor, este intuiţia 

limpede a'armoniei care trebue să existe între 

ce este parlicular și ce este general. In artă, 

“armonia. aceasta nu trebue niciodată nesoco- 

“tită şi ca a fost statornic urmărită de Latini. 

In -vieaţa socială ea trebue iarăşi să fie 

aspiraţia constantă, pentru că superioritatea 

adevărată. cînd e vorba - de întovărășirile 

- omenești, nu poate fi decit acolo unde indi- * 

vidul e o forță conştientă care. colaborează 

cu toţi în vederea progresului, unde, cu alte 

cuvinte, nu se vede hipertrofia cului în da- 

una colectivităţei ori invers, „acea hipertrofie 

8 «|
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care duce la tiranii de un fel ori altul. Subordo- 

“narea individului, mecanisarea lui, aşa cum 
o întilnim la Hiles Romains, ne aduce aminte 

de teorii puse în circulaţie cam ştim'pe unde, 
prin Germania, şi dacă cineva se: opreşte la 

asemenea concepţie - afirmă fără . îndoială 
cevă antilătin. :. Cnid : Verhaeren „poelisează 
ideea că sufletul individual apropiindu- se de 
cel. colectiv, amestecîndu-se cu el, nu ajunge 

„să fie: diminuat, robit, ci ciştigă puteri nouă 
şi simte: bucuria unei înălțări comune, unei : 

armonii :sufletești tinzind spre” mai bine, în 

această idee ne regăsim ca Lalini, peniru 

că poelul a simţit, întradevăr, ce este: latin. 

YVorbind astfel de: Verhaeren * Sar “putea 

„ obiecta că e 'o greşală să-l: socotim ca poet 
representativ al spiritului. latin cînd el este 
Flamand. Ciţiva critici sau și grăbit să susțină 
că opera. lui nu este, expresiune, a latinităţei, 
ci a spiritului. germanic.. Asifel Stefan: Zweig 
ține să arate că Verhaeren, deși a scris în 

“limba francesă, aparţine, ca Flamand, familiei 

scriitorilor germanici cu card: sar asemăna 

prin vigoarea inspiraţiei, prin visiunea mistică 
şi panteistă!. Ciudată argumeil re şi mai ciu- 

1. „Au cours du d6v eloppement de Verhaeren, dans 
“sa personalit€ comme dans ses vers, sous le vernis 

frangais apparait de plus en plus la mentalitg germu- 

nique... „Du Frangais il a la langue et la for me; „de
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dată încă stăruința de aanexa opera lui Verhae- 

ren la literatura germană. După Zweig şi alţii 

care gindesc ca cl ar urma deci că inspiraţia: 

viguroasă, îndrăzneață, nu ar fi,o “însuşire 

latină. Ar trebui. atunci să se conteste şi lati-" 

nitatea unui Dante, Victor Hugo sau Balzac. Şi. 

dacă sufletul tumultuos, clocotitor allui Verhae- 

ren ar fi întradevăr germanic, ce sar putea 

„spune atunci despre sufletul mai blind, mai 

„visător, al lui Macterlinek sau Rodenbach, 

Flamanzi și? 
Latinitatea operei lui "Verhaeren- nu poate 

fi tăgăduită, întîi pentru un “motiv: foarte 

simplu şi hotărîtor: scriind în limba francesă, 

Verhaeren trebue de bună samă privit ca 

scriitor frances. De altă parte, întreaga evo- „ 

luţie -a inspiraţici sale arată că sa produs 

sub impulsiunile literaturei. francese, sub pu-. 

ternica ei înrîurire: .în 'poesie, Verhacren a... 

transpus unele 'molive inaugurate de natu- 

“ xalişti şi, în „același. timp —ceea ce a fixat. 

caracterul operei sale — dinsul sa alăturat la 

mișcarea simbolistă, pornită din Franţa. Toate 

acestea ne îndreptăţesce să nu despărțim pe 

Verhaeren de; seriitorii franceși, de latinitate. 

  

PAlemand, la recherche du divin; la gravite-et une 

„_certaine lourdeur, le besoin dune mâtaphysique et 

Paspiration panthâiste“: Emile Verhaeren, 1910, 213, 37; 

el. 196; 255. di ! 
Î
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“Cultura latină o recunoaștem ușor în în- 
leaga sa operă, cum o recunoaștem la com- 
palrioţii săi de altădată, la pietorii care sal 
format: sub influenţă latină a Renașterei, așa 
că dinsul continuă o veche lradiţie care a 

- dat Belgici” posibilităţi de înalte afirmări în 
liter atură, în artă, Cind se spune, prin urmare, că 
V erhacren, ca şi Maetărlinek, ca și alții, ar re- 

presenta o literatură „belgiană“ deosebită cu 
totiul de cea francesă: — și deci nelatină — 
se falsifică realitatea. Belgia nu este o zonă 
în alară de latinitate = pe î teritoriul ci spiritil 

„alin se prelungește -prin -clementul valon 
şi prin. împrejurările de cultură pe care Ie 
„amintiam. A da în interpretările literare ori 
de altă natură preponderanță unor conside- 
rațiuni de rasă, cum face 7wveig, este a pro- 
ceda. prea simplist, prea necrilic!. O dovadă . poate. fi găsită şi cînd ne referim la alte țări 
Să ne giîndim la. Norvegieni și . Suedesi: și 
unii şi ceilalți sînt de rasă germanică, dar cu 
toate acestea cine ajunge să-i cunoascăs de 

  

„li Germanismul operei lui - Verhacar en îl contestă şi Vielâ-Griffin, în Mercure de Fi fance, 16 febr. 1914, 678:,„V erhaer en... obâit... au ry ihme! intellectuel fran“ gais... je ne trouve aucun caraciâre de germanisme aux cuvres de. Verhacren : sa philosophie. est eu complexe... Elle” rappelle celle de Hugo... 11 a 4 ( r. 
-neille, aussi, le soft da Yeloquence dâinonstratii 2 
CI. şi A. Icumann. Le mouvernert Mitterai, boe d expression /ranșaise, 1913, 66 ur m, re beige 

 



- POESIA ORAȘELOR? . 69 
| 

. Ni. ! , o pe 

„aproape constată unele deosebiri între ei. 

„Suedesii, care au fost puternic influenţaţi 'de 
„cultura francesă, se înfățișează. în. multe pri-. 
vințe altfel. decit Norvegienii şi: ci singuri 
nu pot să. recunoască uneori că .sînt fraţii . 

acestora. Insușirile sufletești, predisposiţiile 
„pentru anumite afinități au deci însemnătatea 
„lor, Și de ele trebue să se ţină samă— dese- 

ori — mai mult decît:de înrudirile de rasă... 

ŞI ac&asta cu deosebire cînd asem de a face 

cu scriitori care se exprimă înir'o limbă con- 
-cretisînd 'o anumită cultu că, 

Din ce am spus cind: arh caracterisal vicaţa 

sulletească a orașelor reieșia că în' mijlocul. 

"ci trebue 'să căutăm manifestaţiunile intelec- 
tuale cele mai înalte. Astăzi -un intelectual 

„nu poate, fi înțeles dacă îl isolăm de: mediul 
orășenesc. Altădată, preocupaţiunile spirituale . 

nu erau așa de strins legate de acest mediu 
şi un gînditor, un scriitor, 'putea trăi la ţară 
şi să fie în lumea de acolo un visător pa- 

_triarhal. Intilnim, e adevărat, și în, timpul: 
mai nou scriitori petr ecîndu-și vieaţa departe 
de mișcarea orașelor, dar aceștia sînt cu' 

totul rari. Un Francis Jammes, care scrie în -- 
mijlocul peisajelor din Basses-Pyrences, e o ex- 

cepţie în literatura de azi. Şi, de altfel, dinsul sa 
„retras acolo .după ce a "cunoscut şi vieaţa - 

„ oraşelor mari, "Un exilat de bună voie e la țară
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a fost şi Mistral, care a petrecut aliţia ani 
în mijlocul țăranilor. din sudul Franţei li 
'sindu-ne o.operă originală, dar care râmine 
isolată pentru-că nu a avut o deosebită în 
riurire asupra literaturei nouă. 

Făcînd abstracţie de asemenea excepţii, ac- 
livitatea intelecțuală de azi e în strinsă de- 
“pendenţă de acecâ a oraşelor, pentru că n 
ele se concentrează energiile care se închină 
ştiinţei, artei, literaturei, din ele pornesc Ju- 
minile larg învăluitoare. 

. Să vedem. cum e înfăţişată în literatură 
nouă. și această laţure a activităţei moderne. 
"„Dela început putem - spune: că vom găsi 
preamărirea în poesie a minunatelor cuce "riri la 'care a ajuns gîndirea omenească prin 
ştiinţă, Această poesie nu o vom numi insă 

„cu un termen -Pe care-l. întîlnim deseori 
în critica modernă—nu-i vom zice „ştiinţifică + 
Ci „poesia. științei.“ Intre acesie două de “numiri este, întradevăr, o deosebire pe cale 

„Yom, lămuri-o, pentru ca să se înţeleagă pre“ 
ferința pe care o dăm celei de a doua. Cind 
se vorbeşte de „poesia ştiinţifică“ ne'gindim 
imediat la un?.gen învechit, la punerea În 

„Versuri a unor teorii: de ştiinţă, cu intenții 
didactice. E genul pe care l-a cultivat Lu 

„“rețiu și de care ne aduc; arhinte,. în. poesia modernă, încercări ale lui Sully Prudhomme
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ori acelea, mai greoaie încă, ale lui Ren€ Ghil. 

Acest  didactism aparţine museului litera- 

lurei şi poeţii noi - au înţeles. că trebue să-l. 

evite. Apropiind poesia de- ştiinţă, scriitorii: 

de azi au procedat altfel: au lăsat sufletul 

lor să se extasieze în faţa descoperirilor 

nouă, au cîntat măreţia atitor prefaceri, «din - 

jurul nostru, au adus, cu. alte cuvinte, li- 

“rism și în această parte: a! inspiraţiei lor, fă- :. 

cindu-ne să simţim poesia. științei. Prin a- 

ceasta ci -au lăsat în urmă și pe predecesorii... 

lor cei mai apropiaţi, pe maturaliști, care, 

se știe, şi-au atribuit totdeauna meritul de 

a fi înălțat literatura prin înnoiri introduse 

din știință. Naturaliştii au derivat prea puţin 

din ştiinţă în. sensul inspiraţiei poetice: ciau  - 

luat din ca elemenie. de documentare, de 

teoretisări, nu părţile ei emotive, lirice, şi 

acțiunea lor sa întins numai asupra prosci, - 

nu și asupra: poesici. ae | 

De altfel, naturaliştii au scris într'o vreme 

cind se înrădăcinase convingerea că știința 

-mu poate să se împace cu poesia.. Și ne în- 

trebăm cum a putut 'rășări „această “părere 

şi dăinui atita vreme — ca mai trăeşte şi azi 

în minţile” unora: Explicaţia poate fi uşor 

"găsită, Sa crezul că omul de ştiinţă trebue 

să se ocupe numai de fapte precise, să în- 

registreze cu metodă, liniștit, obiceliv, ce cu- 

+ 7 7 

7
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lege din, observaţiunile sale. Opus lui a fost 

privit poetul, pentru că el se.lasă dus de 
* fantasie, de sentimente, de atitea porniri care 

“îl fac să se îndepărteze de. realitate. Urma- 

rea a fost conilictul între ştiinţă și poesie. 
conflict manifestat print'un * fel de „dispreţ 
al: celei .dintii: pentru cea din :urmă — de 
cite ori nu ni sa întimplat să vedem sa 
vanţi. privind de: sus pe un poet care i se 
părea un rătăcit, o umbră deșteptind mi- 
“rarea în lumea nouă. de oameni gravi, de 

* preocupaţiuni: posiliviste, unde nu mai poale 

mai adevărată, pentru că es 

„anumite aptitudini 
cînd creează ori v 
“a descoperit în, dr 

-fi loc pentru „copilării“ ale unui răstățat al 
Muselor.. . 

. Acestei coneepţiuni despre omul de ştiinţă. 
care a creat o mentalitate specială şi-a în- 

„“lesnit întinderea — putem zice — a unei 'cpi- . - pag a că demii intelectuale. ce nu a dispărut încă, să 
ni se dea voie să-i opunem o aliă concepție, 

< le mai omenească. 
Un savant oricit şi-ar îndruma spiritul întro 
anumită direcțiune, oricit sar supune unei . ue - a . - “ Dă „discipline, 'e. înainte de toate un sufiel. Ca. 

„ atare, el nu poate fi lipsit de imaginaţie, nu 
poate răminea ștrein de anumite sentimente. 

de emotivitate, și atunci 
ine să comunice altora ce 
umul cercetărilor, 'suiletul lui e de aşteptat — e“ dator chiar — să sc 

N



, - a 

PO-SIA ORAŞELOR . 73 

arale cu lot ce-i este propriu, fără să -alte- 
Teze, fireşte, nimic din cit i-a dat preocuparea 

- lui de frunte — stabilirea adevărului. Fără 
imaginaţie nu s6 erecază nimic nici în ştiinţă, ” 
și fără darul de-a împărtăşi viu, impresio- 
nant — putem adăuga : lirie — ce a "adus 

mintea din. călătoriile ci luminătoare prin 

  

necunoscut nu poale fi cineva „adevărat sa-i. 

vant. Ştiinţa” înaltă cere să fie umanisată: —. 

și la aceasta nu poate ajunge: decit - cine € 

bogat sulleteşte. Cei care nu înţeleg aceasta. 
sint numai jumătate- savanţi! sau poale chiar” 

de loc; să le zicem adunători de” fapte, erudiţi, 

i uflete mărginite, aride, dar nu oameni de 

"ştiinţă în înţelesul superior care irebue dat 
acestui cuvînt. Dacă astfel trebue interpretată 

şliința, dacă ca nu împiedecă. avinturile ima- 

ginaţiei și. poate avea, cum. spuneam, liris- 

mul. ci, nu c'oare: acea asta, ceva.ce o apropie 

de poesic? a : E a 
Să nu se uite iarăși că cine; s6 ocupă cu 

ştiinţa și nu e stăpinit de idei 'strimie, pe- | 

„dante, e dator 'să.. recunoască, că specialita- 

lea lui nu închide tot, că dincolo de ca sint 
preocupări. care “răspund unor. aspirații lot | 
aşa de legitime ca și cele care călăuzesc gin- 

durile. lui. Arta, poesia au locul lor în vieaţa 
„noasiră și de ele nu îrebue să ămină strein 

un savant dacă nu trăcşte în “mănăstirea -
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specialităţei lui, dacă este o minte superioară, 

în slare să preţiae: ască și ereaţiunile altora: 

„Antagonismul: între. știință şi poesie. este 

| deci "o rătăcire, o coborire_ intelectuală, o 
- barbarie. chiar. Şi să ne bucurăm că el slăpi- . 
neşte astăzi mai: “puţin” spiritele :decit acum 

cileva decenii, cînd fanatismul posilivist: se 
ridica. îndr ăzneţ, dispreţuitor în faţa. a lot ce. 

„este manilestaţiune poetică, Dacă sa ajuns. 

: „la 0. apropiere “între ştiinţă şi! poesie, a- 

ecasta se datoreştă în mare. parle poeţilor 
moi care au arătat-că nimic din ceea ce alcă- 

Iueşte superioritatea vicţei moderne nu Tă- 
mîne departe de  sullelul: lor, că marile, 

probleme. care frămîntă gîndul „cercelători- 
lor şi tot „cît -s'a realisat: prin știință poate 
[i un prilej de înallă inspiraţie. 
„Să lăsăm “acum. poesia; să „Yorbească ca 
însăşi, penlru ca să se 'vadă dacă confirmă 
ceca ce am spus pină aici. 

Versurile : Sa 

“Sur les villes dor gucil vers lcurs destins dardâes, 
lâgnent, sans: qwon les voic, | 
Plus” naut que la douleur ct. plus haut: (ue la joie,- 
Vivifiantes, les idees1. | 

| vestesc un Şir de. poesii în care se cîntă 
puterea ideilor, îiscinnălatea „celor care;şi 

  

dei E. Verhaeren, Les idses — La multiple splen- 
CAE î , o E
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închină vicaţa marilor. taine care ne * în 

cunjură.: Aceste prime versuri la care ne-am 
oprit sar părea totuși că stau în contrazicere 

cu ce am căutat să punem în evidenţă în ca- 

racterisările generale de mai înainte: Cind . 
poetul se exprimă astfel am crede, într'ade- 
ăr, că între lumea intelectualilor și a ce- 
lorlalţi dinsul vine să pună un hotar, înfă- . : 

țișindu-i pe cei dintii ca:superiori prin: a-: 

„ceea că se vidică deasupra preocupărilor 

altora, deasupra suferințelor și bucuriilor la 
care iau parte cei mai mulţi. Ar urma deci 
să aceia care se înalță cu gîndurile lor se în-. 
streinează de toţi, se închid în cetățuile “lor, 

întrun fel de egoism. Să nu atribuim.. totuşi 

o asemene intenţie postului. Diusul a voit 

„să spună că deasupr a celor mulţi se ridică 

cei mai puţini, cei care: cunosc și ei sule- 

rinţe ş şi bucurii, elita gînditorilor care în con- 

tinue' sforțări ale minţei caută să aducă pentru 

“toţi cât mai multă lumină. Că aceusla a. fost 

ideea poetului se vede mai bine din altă parte, 

unde vieaţa de fiecare- zi a celor care prefac, 

ideile în n. puteri creatoare, e „înfăţişată astfel : | 
S. 

Les problănes les plăs. ardus 

De leurs grands monts sont descendus 

"Et se laissent, dans Por des plaines, 

“G utfer et pânstrer par - recherche punaine.
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a. la vie ample et vaillante se rouvre 
Aux bKines galops de Vespoir dor... 
La vie 'inumease frappe au seuil | 
De la maisoă on dori la conliance... 
On s'&prouve Iâger cet clair dans Vespace, 
Onest heureux ă erier arâce, - 
Les faits, les principes; les lois, on comprend tout, 
Ie eur tremble Vamour et Vesprit semble fou 
De tivresse de ses idecs!, “ 

“Cine erecază cu mintea nu cunoaște țărmu- 
- iri, cuprinde cu privi a-i îndrăzneață” imen- 
silăţile” şi-şi simte sufletul apropiindu-se de al 
tuturor, fraternisînd cu lumea întreagă, pentru 
ă tuturor vine să 16 împartă” darurile lui. 
"Cum. gînditorii, sa anţii, adaugă zi cu zi la: 

„comorile din care vin 'să se împărtășească 
toți, :ar fi o ingratitudine, un. semn. de bar-: 
arie, dacă ei nu ar fi preţuiţit după cum se cuvine. Au fost idolatrisaţi altădată - — mai 

„sint și azi — aceia care-și întemeiau prelen- 
țiile numai pe prejudecăţi, convenţiuni, min- 
ciuni; de ce astăzi—print'o mai dreaptă în- 
elegere a valorilor — nu âr fi slăviţi aceia 
care ne aduc prin munca lor atitea binefa- ceri "şi: ojulă, zi cu zi, la înălțarea no 

„Să ne închinăm lor, vine să ne si 
„tul, pentru că ei 'sînt. „les ouvr 

-. 

astră ? 
pună poc-. 

1ers -exaltes 

„1. Les.heureș oii f'on cre — Les. forces “tarta ju. 
CUSes, | i - . 

s
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de la vie“ şi pentru că e o datorie:a celor 
mulți să preamărească pe cei puţini Şi 'a- 

leşi—civilisaţia nu poate fi decit acolo unde - 
trăeşte cultul pentru toți care ne smulg din 

“minciuni şi îutunerec : 

Qw is 'soient sacrâs par, les foules « ces nommes 
Qui seruterent les faits pour en tirer les Jois, 

Qui soumirent le monde î la mesure cel, comme 

Un Troc hârissc dor, ont renverse Peftroi. | 

Jadis, cElait la mori, son culte et son dalire 

Qui s'emparaient de homme cet Pentouraient de 
[nui 

Pour lui masquer la vie et maintenir -Pempire 
Debout du dogme. et du peche, mais aujour d hui 

Le mystere gtant n "est plus meme funtpre, 

Ombre apres ombre, îl disparaît dans les clartes 

Si bien qwon songe-au jour oâ toutes les tentbres 

Choiront, mortes, sous les pieds clairs des vârites !, 

Dela nici un alt poet nu a pornit un ase 

" menea îndemn de ali se da savanților ce ji - 

se datorâşte.- Şi în “Wemea- de acum. cînd 

mulțimile uită să “preţuicască pe idealiști, 

să se pasioneze pentru lot ce înalță - sil- 

fletui, “un asemenea imn de glorificare. ace- 

lor care se ridică pe culmile. gîndirei . e-ca 

0 înviorare, şi un omagiu adus - aristoera- 

1. La science — Les forces tamultieuses. Comp. La 

recherche —. Les villes tentaculaires,
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fiei intelectuale—cea mai. îndreptăţită și fără 
care omenirea ar fi numai o turmă. 

| Versurile pe care le-am cilat mai aduc, 
„la sfîrşit, ceva ce trebue relevat pentru că ne 

amintește vag o credinţă curentă în vremea 

fanatismului positivist. Verhaeren atribue știin- 
ței puterea de a lămuri toate enigmele șise” 

„gîndeşte, extasiat, la ziua cînd lumina ade- 
vărurilor va împrăștia cele din urmă întune- 

- cimi care apasă asupra noastră. Aici - Verhae- 

ren se îndepărtează de concepţia scriitorilor noi 

„care „au plecat — împotriva posiliviștilor —, 

dela ideea că în jurul vieţei noastre va ră- 
: mineattotdeauna ceva neînțeles, misterios, O 
"fatalitate legată de existenţa : noastră, dar În 
acelaşi timp un izvor nemăr ginit şi - etern de 

poesie.: Concepţia la care ne-am oprit astăzi - 
„şi la care nu vom putea renunţa niciodală 

—numai presumpţioșii ar putea crede. altfel—. 
e că ştiinţa, oricit. ar înainta, nu va fi în 
stare să dea răspunsuri la toate întrebările - 
pe care ni le punem: dincolo - de cuceririle 
ci se va întinde totdeauna împăr? ăia! —și is- 
pititoare şi chinuitoare —a necunoscutului, a 
misterului. La aceasta Verhaeren sa gîndit 
mai “puţin, și este explicabil, pentru: că: din- 

sul e cu deosebire poetul concretului și, din 
cînd i în cînd, a păstrat reminiscenţe de. 'con-
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cepții de altidată, oricit de îndrăzneţ, oricît: 
de mare inovator ar fi în alte privinţe. 

Asupra acestei” chestiuni vom reveni, * de 
alimintrelea, cînd vom cerceta inspiraţia nouă 

“în legătură cu ideea de mister. “ 
Verhaeren a poetisat ştiinţa mai mult sub 

aspectele ei generale, că manifestare superi-. 
oară a spiritului omenesc, linzind să înlăture 
obsesiunea unor enigme: și să deschidă vieţei 
perspective mereu mai luminoase. Alții, îns= : 
pirindu-se tot din progresele ştiinţei, Sau! 
oprit la: cileva' molive, și pe; acestea cu deo- 
sebire fuluriștii au „căutat să le „pună. în 
versuri. - i 

Astfel, Luciano Folgoie voiheşte”, întrun 
loc de puterea electricităţei, numind-o Nu 

„voinţa fulgerătoare. po > 
"Xoinţa din cure _ ” 

atitea minuni răsar !: pr | 

O: poesie a aceluiaşi cîntă o altă forță pusă, 
în valoare de ştiinţă, aceea a cărbunelui care . 
tot. atit de mult ca electricitatea: a făcut să. 

vedem nenumărate schimbări în jurul nostru: - : 

bine întunecată: a maşinilor... 
Pine... din care se împrăgie 

"Energii întlăcărate... 

Cântă... 

Un imn n de răzvrătire, 

  

LE Lelletricită — u canto dei" motori. | Ia
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"Lasă să răsuue în vîrtejul vînturilor 

Xoinţa în, o cărbune... i 
„Asupra ta apăsa 

: Povara bătrânului, pămînt... 
Dar, din adormirea care te învăluia, 

Ca să “te arăţi soarelui, 

“Te-ău irezil loviturile de cazima.. 
Inalţă-te, cărbune, în movile înv pate 

„Să luminezi universul ae 
Care pregăteşte, în vreme, Viitor ul. 

“si aici Dizarerii cum obişnuesc faturiștii y 

“- dar unele . versuri ne aduc ceva mai mult 
„decit. am "găsit altădată în poesia culliv altă, 

- de” dinşii.. 

Cea mai nouă râ calisare a științei nu putea 
nici ea să nu inspire pe scriitorii de azi. Cd 
poeţi de școală veche — ca Edmond Rosland 
— au scris strofe ca să, slăvească minunea pe 

-- „care .0 visase Icar, cu' atit mai mult aveau 
= să o cinte aceia câre au ținut! să, introducă 

în poesie teme: nouă. Citeva versuri. ale ui 
„Libero  Altomarg poartă titlul A un avialore * 

şi vorbesc de omul schimbat în „libellula 
„oceanica“, iar altele-ale lui E; Cavaechioli,. 
Fuga in - _eropluno ?, deseriu sensaţia ridi- 
cărei” în văzduh ; E . a 

1. 41 carbohe — 1 canto dei /Notori. . 
2. / poeti futuristi, 75. . i 
3. In volumul Cavalcando îl so/e. Paolo Buzzi a 

. intitulat Aeroplani una din culegerile: sale „de ver- 
suri — am citat din ca în altă parte,
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«pământul se elatină sub mersul nostru vertiginos, 

lar aripa stă dreaptă în nemărginit 
Și elicea tentucul: ară străluceşte... * E 

Ne așteplam la mai mult, dar se vede că 

„poesia nouă nu'a ajuns încă să exprime | 
“cu deplină artă unele molive, şi chiar dintre” 
acelea care au pătruns de curînd în vie: aţa 
noastră, au farmecul celor din urmă reali- 

sări datorite șliinţei.: ai 
„Oricit de inegală. ar fi această poesie a 
ştiinţei, trebue să recunoaștem că și ca arată 

o superiorisare a literalurei, anunţind un. 
gen care cu vremea ne putem închipui că va 

ajunge să fie cultivat cu mai multă stăruinţă şi 
cu o amploare de inspiraţie care lipsește cîtor- * 
a încercări de pînă acum. Această” poesie : : 
vine în acelaşi timp să adauge accentele 
ci“ la atitea care'se înalță din creaţiunile 

"scriitorilor. noi: pentru a cînta binefacerile 

civilisaţiei nouă şi a glorifica pe omul de azi, 
eroul unei epoci măreţe, omul-zeu — „homem-. 

deus“, cum îl numeşte şi poetul portughes 

  

1. In prosă, literatur a = am pulea zice = a aviaţiei 

e mai bine representată şi, în special, unele descrieri 

ale lui WVânnunzio, în Forse che s), forse che 10, şi': 

Paul Adam, în La vi/le inconnue, întrec ceea ce sa 

«at în versuri. - Mă 6.
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A. Lopes-Viciră: — care sa arălat în stare 
de fapte ce altădată erau socolite ca un pri- 
legiu. al divinităţei. Slăvind pe omul de azi, 
poeţii au slăvit şi sforțările-uriaşe ale mai 

multor generaţii, miraculoasa putere a muncti, 
acecâ fără care nu "am putea înţelege atitea 

„prefaceri. care lasă trecutul în urmă ca o 

„legendă. Şi niciodată munca nu a fost mai 
mult cîntată ca în poesia nouă — opera în- 
lreagă a lui Verhaeren, ca și versurile pa- 

„roxiştilor ori futuriștilor, cu toate scăderile 
“lor, sînt mereu, un imn înălțat ci2. ? 

  

Poesia- ştiinţei aşa cum am văzut că trebue 
interpretată și' cum € exprimată i în literatur: 

„- nouă ne dă un nou prilej de'a face unele 
constatări cu privire la spiritul latin. Ea a- 
„pare, într adevă ăr, ca o altă. afirmâre a lali- 
niăţei și pentru ca să ne convingem nu a- 

  

1. A măguina — O pâo e as rosas.' 
2. Chiar scriitori visători şi din țări unde nu se vede 

aceeași febrilitate, aceeași desfășurare de - energii ca 
în alte părţi, au ţinut să preamărească vicaţa intensifi- 
cată prin muncă. Un volum al lui G. Martinez Sierra 
poartă titlul 47 poema ue! trabajo, Madrid, 1941. și 
„povestea muncei e numită acolo „povestea frumoasă 
şi veșnic nouă „Gare a unit pe oameni, a înălțat po- 
poarele, care sfințește puterea, veșniceşte ideea în 
artă...., care creează, care dă îmbărbătare, “vegene- rează, înnobilează“ (8- 9).
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vem decit să punem faţă în faţă spiritul latin 
cu cel “germanic așa cum se manifestă în. 

- speculaţiunile știiriţilice. 
La Germani ştiinţa a- fost mereu copleșită 

de pedantism—și unde. apar porniti pedante 
dispare poesia. De aici a urmat că în lite- 

ralura germană de azi nu găsim poetisarea 

- ştiinţei, accente în felul celor” pe care le-am 

auzit și pornind dinu”o concepţie înălţată. : 

prin visiunile lumei moderne. La Latini ştiinţa 

a înțeles că trebue să evite pedantismul, tot ce 

o face” greoaie și-o. îndepăr tează de poesie — 

şi nu e de- mirare atunci: că în literatura lor 

şa putut realisa o armonie între elemente car e: 

păreau că se exclud, sa ajuns să -se recu- 

noască ce minunate perspeclive de poesie / N 

ne deschid descoperirile ştiinţifice. , 

Pentru că această comparaţie poate fi dusă 

„mai departe ȘI pentru că ea e instructivă 

chiar în legătură cu problemele. de literatură 

pe care le urmărim, mai putem aminti: că, 

ştiinţa germană sa - arătat de cîtva timp și 

prea puţin idealistă. 
De patruzeci de ani ea a fost aservită unor.! 

anumite scopuri, a fost îndrumată spre preocu-. . 

 pări praelice, a fost industrialisată. De sigur; 

ştiinţa nu trebue să rămînă numai în dome-. 

niul abstracţiunilor, al enunţărilor teoretice —. + 

xesultatele € ci pot duce la aplicaţiuni practice, la
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atitea prefaceri care sînt semnul progresului: 
dar aceasta nu înseamnă că științei nu lre- 

" bue să i se păstreze un ca acler de idealism. 
Știința nouă germană sa arătat din ce în 
ce mai. puţin idealistă * tocmai. din causa | 

“spiritului „Practic, prea materialist, care sa | 
înfiltrat în ca. Şi acest spirit amenința să |: 
conlamineze şi pe alții. Cu cîtă admiraţie nu |: 
era privit tot cit realisase industria . germană 
„şi de cîte ori nu se spunea că aceasta e do- 
vada adevăratului “progres, aceasta e pilda 

„Care rebue urmată. Timp de patru decenii: 
"Germania a căutat “să se impună prin orga- 
nisaţia -ei tecnică, industrială, laboratoare se 

| înfiinţau lingă laboratoare și usine se înălțau 
„„ lingă usine. A fost-o superioritate? Nu se 

poate Zice, peniru că — după cum foarte drept „Observau cîțiva savanţi francesi într'o anchelă 
publicată de jurnalul Le Figaro. — Ger- mania, cu toată organisaţia ei extraordinară 

„Nu a ajuns să. dea în Știința - înaltă cât au 
dat alte ţări. Pe cînd, savanții germani, cu | * înlesniri pe care le aveau, cu: laboratoare „minunat înzestrate, cu încurajări -pe care le Primiau, și-au îndrepiat cercetările lor ori Spre probleme mărunte ori spre realisări „Practice, savanții francesi —. un Pasteur, de “pildă —, lucrînd în condiţiu ne rabile, neavînd tot 

    
ni mai-nefavo- ! 

ce le sta la îndemînă 
i Ei -
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celor din Germania, au ojuns. să dea lucrări 

- remarcabile prin noutatea lor, să revoluţio- 

neze atitea ramuri ale ştiinţei. In Franţa spi- 

ritul ştiinţific adevărat a continuat chiar cînd 

multora le. părea: că rămăsese în urmă. Și a 

fost acel spirit care are. la basa -lui idea- 

lismul — am putea adăuga : idealismul latin. 

Păstrindu-se acest idealism în. ştiinţă, el-a 

venit să se întilnească. cu cel din e aşa 

ă ajungem să înţelegem și pe această cale 

de ce poetisarea ştiinţei a putut . să apară i 

tot numai în lumea: scriitorilor latini. - 

Incă o constatare, prin urmare, din câre 

reiese super ioritatea sulletului latin, în timpul - 

"NOU. -
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„Din orașe să trecem înaltă lume — aceea 
“care apare, oarecum, ca antitesa lor. 

_- E lumea dela ţară, aşa de deosebită de 
cea din. orașe pentru că represintă mâl 
mult vieaţa oprită în mersul ei, spiritul con- 
servativ, pe' cînd orașele sînt exprâsiuneă 

“vieţei in continuă prefacere. 
_ In „literatură, mediul dela țară are fără in- 
«loială și el .dreplul să fie ținut în samă. 
Deoarece însă chestiunea aceasla—mai” ales 
la noi—a dat loc la multe: discuţii: și a dus 
la interpretări greșile, vom căula să fixăm 
punciul de vedere din care irebue privilă. 

Cind în ciocnirile de păreri asupra! direc” 
tivei literaturei noastre s'a zis că seriiitorii tre. 
hue să se inspire înainte de toate din mediul rus- 
tie, peniru că ţăranii sînt și cei mai numeroși 

"şi cei mai representativi, ci au: păstrat mai 
bine sulțelul neamului, aceasţă părere - sa



4 

_POESIA VIEȚEI RUSTICE 87” 

putut vedea cit este de: puţin întemeiată, 
pentru că împotriva ci vorbesc constatări 

elementare pe care le facem atit la noi. cit 
“şi aiurea. "Țărănimea constitue majoritatea po- 
pulațiunei nu numai la noi, ci şi în alte părţi, 
în Franţa, ]lalia ș. a., și totuși literaturei acestor 
țări nu li sa impus niciodată să fic țărănistă. 

Deci din punct de vedere al. literaturei 
generale formula ţărănistă nu găseşte nici 

un sprijin. Să fie ea atunci întemeiată din 

punct de vedere al împrejurărilor dela noi? 
Cind se zice că în lumea satelor noastre sa 

păstrat mai bine puritatea rasei, adică latini- 
tatea, se afirmă ceva ce nu cor espunde reali- 

tăţei. In condiţiunile în care a tr ăit, poporul 

nostru, fără deosebire de clase, sa amestecat 

cu diferite elemente streine. 'Țărănimea noasră 

nu a rămas nici ca departe de acest amestec, 

cum se poate convinge oricine, dacă nu -se 

lasă dus de idei: preconcepute : şi nu falsifică 

istoria. Venind în atingere mai ales cu Slavii 

și în unele părţi cu Ungurii, ea nu a. putut 

“să rămînă așă cum vreau să 0 înfăţişeze cei 

care susțin lesa pur ităţei rasei noastre la ţară. 

Şi dacă discuţia se pune pe acest teren, dacă 

în asemenea idei se caulă principii călăuzi- 

toare. şi, în literatură, ajungem -la considera- 

țiuni care dacă ar webui luate .în samă nu: 

ar înlesni de loc fixarea unui criteri iu, pentru 
II - _
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că ar complica şi mai mult pr oblema aceasta 
lileraro- socială. Deoarece amestecul nostru 
cu sireinii sa produs în condițiuni, în pro- 

“porţii deosebite, după ținuturi, urmează de 
„. aici că'ar trebui să se arate unde acest amestec 

„a fost mai redus, pentru ca să se caute acolo 
însușirile mai caracteristice, mai puţin alte- 

rate, ale poporului nosiru. Dacă, să zicem, 

sar admite că țăranul din - Oltenia ori din 

unele părţi „ale -Transilvaniei și Bănatului 
a păstrat mai bine decit țăranul din Moldova 
caracteristica . sufletească a poporului "nostru. 
atunci 'conclusia ar fi că 'scriitorii noștri £r 
trebui: să . aleagă | cu deosebire Oltenia, ele. 
ca zonă de inspiraţie a lor. Dar e posibilă 
fixarea de asemenea :zone pe întreg ţinutul. 

"rominesc? Şi chiar dacă ar fi posibilă, nu 
Sar ajunge în literatură la introducerea de 
considerațiuni pedante, dacă nu absurde, chiz 
copilărești? "Ţărăniştii nu şi-au pus asemenea 

„întrebări, pentru că altfel și-ar fi dat samă 
că nu puleau - proclama părerile lor ca 0. 
infailibilă” doctrină literară. Pretinzind că a- 
pără o teorie întemeiată pe realitate, ţără- 
niștii nu au văzut că tocmai această calitate 
nu corespunde formulei lor literare. 
-Nelemeinicia icoriilor țărăniste. reiese tol 

așa de limpede cind ele contestă celor dela 
oraș orice însușiri în care sar recunoaşie 

  
=
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sulletul naţional. A vedea numai  cosmopoli- 
tism, numai ceva artificial şi hibrid în lumea - 
orașelor, e o rătăcire. E, de sigur, multă im- . 

pestriţare înirun oraş, e streinism venit din 

multe părţi, dat nu. e numai atit și ora- 

șele chiar cele mai amestecate pun în lu- 

mină un anumit. suflet, „al - pămintenilor. 

De altfel, elementul orășenesc, şi: la noi și 
în alte ţări, nu sa ridicat şi nu se ridică: 

mereu și din cel dela ţară? De ce sar con- 
testa atunci oraşelor orice taracter naţional, 

de ce ar fi privite ca instreinate, ca absolul 

opuse satelor? E | 
Dar se mai „spune : la țar ă i sunetele sint 

mai “Dhogale şi mai sănătoase — deci: mai 

interesante pentru un seriilor și mai capabile, 

„cînd sînt descrise. să ne dea o literatură, să- 
nătoasă. Da e - 

Să fie tocmai așa? Din ce am spus cind 

am analisat vicaţa oraşelor s sa pulut vedea, 
şi fără să denaturăm faptele, că mai mult, 
suflet “şi “mai nou este concentrat astăzi” în. 

„orașe, în mijlocul lor: găsim. individualităţi: 
“mai numeroase și puternice. La ţară majoriz. 

latea trăeşte “iînb”o uniformilate. sulleteasci 
fixată de sute de ani şi despre mulţi se Doar 

„Spune ce spunea un aulor * dramatice despre 

ai pe care-i întilnise la un prieten :- 

oameni buni. oameni pașnici, dar de i-ai
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pune pe scenă nu prea ar părea înler resanți” 

Sint, de sigur, și la țară suflele interesante. 

individualităţi, dar cu mult mai rare decit 

în oraşe, în varielalea, în intensitatea lor de 

vicaţă. Putem chiar spune, fără a risca 0 pr 

-adoxă, că altădată in mediul rustie sulletele 

. originale erau mai dese ca azi, întii, pentru 

că rămineau în lumea lor — ciţi; si din eci 

mai bine înzestrați, nu păr? isese astăzi satul 

-ca să se îndreple spre oraş — şi, al doilea. 

pentru că vieața dela ţară sa schimbat ș și sc 

schimbă mereu prin înriuriri de tot felul, 

prin alterarea originilităței ei. Cit despre să- 

nătatea sulletească dela ţară; am cădea în 

romantism dacă am: exagera-o. Anumile în- 

sușiri bune oricine trebue să le recunoască 

țăranilor, dar alături de. ele întilnim atitea 

„porniri care le întunecă firea, atitea senli- 

“mente care așteaplă să fie înălțate. In orice 

-as, cei mai buni dela ţară mu întrec pe cei 

mai buni dela oraş — peniru că sint doară 

- şi în afară de sale, orice ar zice, ţărăniștii, 

" destule suflete pe care nu le-a părăsit sănă- 

tatea. i 

* Inlăturindu-se ce din exclusivism, din necu- 

noaştere a realilăței, din lipsă de logică și 

de simț liter ar, au căutat. să impună în eri- 

lică ţărănişti, am a rălal indirect cum trebue 

înţeleasă apropierea literaturei culte de lumea :
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E 
dela țară? Dacă, după cum. am spus, un 
seriitor poate alege subiecte şi din vicaţa 
țăranilor—a le e zlude ar fi să nu se lase 

scriitorilor libert: ca “de inspirație —,de aici 
nu urmează că : semenea subiecte ar' avea 

“o notă de supe. -oritate faţă de altele, faţă 
de cele alese din mediyl orăşenesc. O li- 
leratură exclusiv țărănistă e o aber aţie, 

cit timp vicaţa nu' e concentrată toată la țară: 

şi cind lumea oraşelor ofere atitea privelişti 

de care literatura nu poate răminea streină.,, 

Dacă cineva, prin temperamentul său şi. 

graţie posibilităţei pe tare'a avut-o să cu- 

noască bine pe țărani, vine să ne înlăţişeze 

teme rustice, prin” aceasta: cl aduce o notă 

personală în literatură, alături de alţii, dar 

ar fi un presumpţios dacă ar crede că dinsul 

și alţii cultivind acelaşi gen merită singuri 

titlul de seriitori. Ar fi şi mai presumpțios 

cind tot scrisul lui sar reduce la. simple în- 

registrări de inipresii, la povestiri elementare; 

fără poesie, fără artă — cum am vi ăzut la 

"aiţi ţărănişti dela noi. Și cînd te înspiri dela 

“ară trebue să dai dov adă de însușiri supe- 

rioare de seriilor — altfel nu poţi avea pre- 

tenţia să le recunoască . adev ărata „liter atură. 

+ Observ: ațiunile acestea” în care” am ținut 

mai mult samă de stările literare dela .noi 

ne vortajula. în apreţierile pe care le vom 
„ E
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face” asupra scriitorilor care. şi-au indreplat 
privirile spre cei dela ţară. -. 

Unii au fost îndemnați la aceasta de gin- 
"dul de a pune în evidenţă deosebirea mare 

“asilel cînd caută să arat 

> 

dintre ţărani și orășeni, dintre cei care repre- 
sintă mentalități aşa diferite, cum. şi, firește, . 
de. preocupârea de a „varia subiectele de 
inspiraţie Şi a ne. face să: simţim poesia 
aparte care se desprinde din vieaţa patriarhală. 
„Alţii au. fost influenţaţi de anumite idei 
care au ajuns să fic cristalișate într'o doctrină 
literară. De ciţiva ani, în Franţa, se vorieşte 
de o mişcare „regionalistă“ tinzind să con- 

„Yingă pe scriitorii că datoria lor este să ră- 
mină credincioși locului lor de. naștere, să 
fie interpreţii. sufletului celor de care sint mai strîns. legaţi. Regionalismul are: unele legături cu teoria asupra „desrădăcinaţilor“ 
a lui Maurice Barrs şi a primit sugesliuni 
din opera lui - Mistral care împreună cu u tuturor .felibrilor a căutat să dea literaturri 
O coloratură locală, să o apropie de pămîntul 
care e palria scriitorilor 7, Ă „Unul din leorelicianii cei mai fervenţi ai regionalismului, Charles Brun, se. exprimă 

e ce trebue să aducă literatura. regionalistă: 

1. Asupra curentului regionalist, v. Klorian-Parmene ter, (ist cotermp, deş letires Tranţ., 125 up 
1 

,
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Une dualite propre Vimagination et un choix di- 
mages empruntces au fond populaire, aux pheno-: 
menes melereologicues, ă la faune ct ă la flore du 
paysage; une qualite propre «le sensibili ; une con- ! 

ception particulitre «de tous les sranids problemes, 
une v6rilable pbilosophie, car un Languedocien n'en-. 
tend pas de meâme qwun Br cton..la nature, Pamour, 
Linlini ou ln mort: enfin une connaissance exacte des 
meuts,. si precicuse pour colorer un rcit ct le 
„Situer“ dans” Lespace, en voilă plus quwil ne faut pour 
ussurer cette inappreci iable variele «e nous recher- 
„Chons. 

Teoria aceasta are şi ea partea slabă de a fi 
"prea unilaterală. Nu se poale impune unui 

scriitor să rămînă în cercul restrins al locului 

său de origine: aceasta înseamnă. să- și reducă 

singur orizontul, să se înstreineze de ce ar putea 

lolosi desvoltărei talentului său și: varierei 
operei sale. Aceasta sa „Și “întîmplat la aceia 

care sau fanalisai de. concepția regionalistă: 

ne-au dat o literatură în general săr acă ori, 

în casul cel mai bun, de un interes mai 

mult documentar. : Şi se poate spune că nu e 

locmai aşa greu să scrie cineva în spirit re- 

gionalist-—nu are' decît să consemneze ciîtev: 

observaţiunii. 'să înflorească unele “mintiri, | 

“pentru ca să dea volume după volume. Pentru 

satisfacerea uşoară a unor ambiţii literare re- 

gionalismul € : „procedeul cel. mai comod. ; 

+ Dar mai e.ceva ce condamnă această, for- 
-
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-mulă literară. Căutind să justifice și mai mult 

regionalismul în literatură, Charles Brun sus 

ține că graţie scriitorilor care-vor urma d” 
cest- principiu se va ajunge la o îmbogăţire 

a limbei literare, pentru că fiecare: din ei 

a aduce expresiuni, „des tournures piltores- 

ques“ caracteristice vorhirei din ţinulul lui. 

Ceea ce ni se înfăţişează astlel ca o bine- 

facere pentru literatură este de fapt ceva în 
paguba ci. Regionalismul duce, întradevăr, la 

„literatura de expresiune prea locală, la lite- 

ratură dialectală chiar. O asemenea literatură 

a găsit adepţi și în Italia și cu toate că 
critica o priveşte uneori, cu simpatie, ea 

trebue mai curind desaprobată.. A scrie 
în dialect „este ate înipotrivi spiritului 
evoluţiei literare,. a nu ţinea samă de 
slorțările care sau făcut timp d6 veacuri, 

pentru fixarea limbei culte. Şi în Franţa, și 
în Italia, şi aiurea limba literară sa format 

înlăturîndu-se încetul cu încetul ce era-prea 
local, ce era particularitate dialectală. Cind 

sa ajuns la o unitate a limbei a fost un mare 
cîştig pentru literatură și sinlem datori să 
ținem samă de cît sa realisat prin stăru- 
ința atitor generaţii de scriitori. Cînd cineva 

vine astăzi să proclame dreptul de a scrie 

aşa cum se vorbește în ţinutul lui, cînd crede. 
că ajută mai mult poesia ori prosa şi e mai 0- 

A
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riginal dacă se exprimă în dialect, prin a- 

casta turbură mersul firesc al literaturei, în- 

cearcă reveniri - inutile şi păgubitoare şi: 

_—în plus — riscă să fie cetit numai de câţiva, 

de cei care cunosc dialectul lui. Ce ar fi. dacă. 

fiecare ar scrie în graiul provinciei lui? 

"Chiar connaţionalii: ii nu l-ar putea înţe- 

lege decit recurgind la un glosar dialectal, 

ior streinii care ar voi să cunoască literatura - 

regionalistă din diferite părţi ale unci țări ar 

trebui să înveţe nenumăratele dialecte, să 

se transforme chiar . în filologi. Hotărit, li- - 

teratură regionalistă e o literatură retrogradă, 

ca pleacă dela concepţii. strimte şi este îm- ..- 

potriva spiritului modern câre tinde la 

răspîndirea cit mai mare, sub forme superi- 

oare, a creaţiunilor literare. Singura conce- 

sie care se.poate face vegionalismului e că 

în limba literară pot fi admise din cînd în 

cind unele forme locale, dacă sînt expresive, 

au valoare poetică : unui scriitori isse poale 

îngădui să întrebuințeze “asemenea lore, a- 

legindu-le cu pricepere,cit adevărat simţ literar 

şi strecurindu-le discret, nu îngrămădindu- 

le fără nici un rost, fără discernămint arlistic, 

așa. cum fac atiţi scriitori dela noi, şi de 

“aceea nu am ajuns încă la o limbă literară. 

bine fixată. Dar acest „vegionalism* l-au prac- 

ticat scriitorii și cînd cuvîntul nu - ajunsese,
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. i Ea | - - - u ” , 

să designeze „un curent literar, așa că e si 

'surul justifice: ul, pe. cind regionalismul nou € 

și el una: din -ătăcirile: literare pe care ne-a 
! fost dat să le vedem în timpul din urmăi.. 

 “Lăsînd la o parle literatura regionalistă 
propriu zisă,. de „doctrină, militantă, exclu- 
sivistă—și neţinerea ci în samă e: îndreptă- 
țilă cu atit mai mult cu cit nu ne-au “venil 

"dela ea opere superioare —me. vom adresa 

numai scriitorilor: care sau inspirat dela 
țară pentru că au avut curiositatea. artistică 

de a cunoaște lumea de acolo şi au ştiul 
să se înalțe la adevărată poesie. 
“Inainte î însă de-a ne opri la aceşti serilri 

e Jocul. să amintim un principiu litera 
cela care ne spune că ori de cite ori soninr 

„să lratăm o-temă bine cunoscută sîntem da- 

„tori să — înfățișăm! sub o formă nouă, să 0 
reliefăm prin ceva ce 'nu întîlnim la alţii. 

“pentru că numai astfel. poate fi luată în samă 

Dacă în literatură anumite subiecte sînt me- 

_reu reluate—și e firesc să fie așa, pentru că 

vieaţa, cu toate schimbările, se xe cpetă î în ne 

  

  

1. Intr”un articol, PPillusion răgionaliste, publicat în 
Revue bleue, 1909, în; 247, L. Maury face bilanţul re 
gionalismului,. arătînd. cît de puţin a dat literaturei 
adevărate şi mai cu samă. poesici: „frequemment 
“pucrile ou terre î 1erre, ceite poesie a - ignore les 
env olfes puissantes:. surtout Pexpression demeure . 
taible, ne redoutant ni „Vincorrection ni la banalit€“e” 

x
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numărate aspecte ale ci —, în aceste reluări 

trebue. să aducem un: plus, să punem din 

sufletul nostru tot ceea ce dă impresia că 

am simţit altfel ca alţii, am “plecat dela .o 

visiune personală, | 
Au înţeles aceasta seriitorii noi cînd” au 

venit să ne. înfăţişeze vieaţa dela ţară, des- - 

- erisă” de atitea ori şi de alţii? Să vedem, m 

O poesie a lui. Francis „Jammes, Les vil- | 

lages, începe astfel: - 

„Les villages prilent au soleil 'dans les piaines, 

” Pleins de elochers, de riv i&res, W'auberges noires, 

Au soleil ou sous la pluie grise ou dans la neige .: 

Avec des cris aigus de coqs, av ec. des bl6s, 

Avee des chars” qui vont jeritement. aux  abours, Ş 

"Ave des charrues qui sont couleui: (le la lune,.. ; 

Avec des voix: de > pay: sans qui ont des - 

” sabots lourds, 

Avec des femmes ui ont. la peau en: 

- „terre brune; 
- N : 

Avec des + matins bleus, avec des soirces bleues, -" 

Axvec des champs de paille qui sentent- la mentle, 

"Avec des fontaines crues. o Peau Claire.  -- 

” E Baie chante... 

pa , - , : 

Dacă - Jammes: ar fi şeris “numai: în „felul 

acesta, am 'rămînea. de tot.  decepţionaţi. 

Pentru u că „versurile citate. sint” de un peer 

  

4. De Pangelus de Paube â  Pangtlus du soir.* 
Î Ţ ”
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prosaism și cele care urmează sint tot aşa — 

“pe şase pagini mai celim alte stroft în- 

cepind tot cu „avec“, într'o înșirare mono- 

-1onă, de factură cu totul veche. Ie-am relevat 

pentru ca: să se vadăcit de greu le-a fost 

şi unora din scriitorii noi să se” desobiș. 
nuească de liparele. vechi şi: pentru câ 

să reiasă, prin contrast, superioritatea expri: 

“mărei în spiritul literar nou. Prilejgde a face 
această constatare ni-l dă chiar Francis Jan- 

mes, “pentr u că iată ce ne împăr lăşeșie, in. 

„altă parte, cînd evocă poesia locului său de 
naștere :.: 

Pai senti dans mon cour les souities de Bigorre, 
„Le gravissement blanc «du troupeau vers -Vaurore, 

La hauteur des bâtons des pâtres roux dans Pombre . 
Et les feux broussaillcux &pars părimi les brumes 
Et les bruits de ln nuit, et le calme de Dieu... 

„Je contiens des coleaux de pierre, des ravines,. 
"Des villages entiers” pleins  Vobscures douleurs, 
-E t des troupenux bâlant vers Pazur plane. des 

_ a [câmest. 

E lirism aici, și lirism nou, e poesie pa- 
triarhală izvorită dintr'o sensibilitate care se 

„Vede că vibrează altfel -decit la: „alţi poeți 
care au descris peisaje rustice. 

  

1 Elegie dixiăme—Le deuil des primevares. 
- - N =
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Dar și mai nou și mai original apare Jam-- 
mes „cind ne face să asistăm la o sărbă- 

"toare în' munţii care îi. sînt aşa de dragi: 
„Păstori sau adunat acolo și cind jocul aîn- . 

ceput, poetul urmăreşte cu privirile pe cei 

care fac să se cutremure pămîntul sub pașii 

cadențaţi —pe fața: lor vorbeşte sănătatea și 

ce Dine. le stau vestmintele care adaugă nota 

lor la pitorescul peisajului. Ce frumoase sînt . 
mai ales*păstoriţele, cu acel „châle ossalois 
care e mindria lor : 

„la merveille est le châle ossalois. 0 
“1 est 'mysterieux ctpar6 de fjeurs comme un autel. * 

“Des gencrations Yont porte et se-le sont transinis. . “i 

Il contient Pangoisse de lu  montagne, Veflroi .. 
des pelotises vertigineuses, la couleur des vegâtaux 

qui hantent les sommets, les prismes. invraisembla- 
bles, Tâclat des minârais brisâs par les torrents. L/iris 
d'azur sy harmonise avec le mica. de glace; la di- 

gitale avec. la teinte des caleaires rougis par le so-: 

leil couchant; Pedelweiss s'y fond. aux cristaux de 

- givre; la gentiane a V6pouv ante bleue des aces. ! 

Dintr'un amănunt, din” ceva: ce muliora li 

sar părea neînsemnat, Francis. Jammes ne-a 

dat o admirabilă pagină de poesie; Descrierea .. 

„la care sa oprit i-a. dat prilejul să ne ducă 

cu' gindul departe, ca în faţa unui obiect 

_prefios păstrat intr'un muscu, şi să ne trans- 

  

1. Le roman du Ievire, 300,
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“porte în acrul răcoros al munţilor, prin în- 
tuneeimile: codrilor și "printre podoabele de 
flori ale poienilor. Ce ar fi făcut: un naturalist 

- dintro asemenea descriere ! Cum sar fi pier- 
dut în - cuvinie fără nimie evocativ, fără 

„nici o poesie! Francis Jammes, ca toţi serii- 
torii. noi, ştie să "prindă sulletul lucrurilor, să 
ni le facă să vorbească viu, să ne descopere 

tainele de poesie ascunse în ele... -. 
” Procedeul acesta, aşa de depărtat de cel 

"convenţional, de cel: caracteristic literaturei 
- arhaice, îl vom regăsi la Verhacren, și în- 

„tun grad-superior, 
Tablouri din vieaţa dela țară a dai Verhae- 

eren în prima sa culegere de Poemes. Deşi 
„poesiile publicate 'acolo se remarcă prin în- 
sușiri care vestiau pe poetul original de mai 
tirziu, . totuşi nu ne vom opri la ele pentru 
că rămîn în urma acelora pe care le-a dat 
in volumul Les Dles moirwauils. - Cită noutate: 
proectată aici peste ce au văzut atiţia și peste 
ce a ispitit şi pe alţii să transpună în. poesie, 
ce minunată deschidere de orizonturi în faţa 

. priveliştilor. celor mai obişnuite “şi cum totul 
capătă amploare, se înalţă, -la atingerile cu . 
sufletul de artist! .. e 
a. In plimbările lui pe „cîmp, poetul trece 

pe lingă nişte stoguri de griu şi privindu-le, 
ele îi apar de-odată: altfel decit altora — câţi
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nu' au trecut pe lingă nişte: stoguri şi totuși: 
ce au văzul mai mult decit o îngrămădire de. 
spice? Cei cu oarecare. imaginaţie- sau gindit 

doar la o comparaţie cu aurul. In ochii poe- 

tului cu .0o visiune 'nouă .ele iau altă înfăţi- 
şare, primesc o semnificaţie simbolică—spicele:.. 

„strînse la un loc și pregătindu-se să înfrunte . 

asprimile. vremei . i se, par ca sufletele care 

se apropie şi câulă să se apere de ameninţări, 

de vre-o. primejdie : ; ” 

Chaque meule est dară ct “couteau 

Contre ce qui tord . . - 
Contre les-poings du gel... 

Et les grands. xents trouant Vespace d. 

_ 1.6 Grain qui doucement au fond. Welles repose, 

„ Yxit Vane vie ample € et sourile comme un cceur iz 

“Dar spicele: nu or sta mult “timp acolo ; 

„ întro zi.vor fi duse pentru ca din ele să ră- 

sar ă vicaţă nonă:—'ele ascund forţe: care mînc.. 

“se vor înălța spre lumină : stogurile vor 

N. 

„dispărea, dar ce au cuprins în cle nu „va în- - 

ceta să trăească, să fic o mărturie. a „puterei 

-“ crealoare a plimintului: CE 

a maintenaat «ue: s'en - xviennent des boiurgs. 

Da (lointains 

Vers les granges'o Lon travaille: 

Les meules. -ont Y€eu leur gloire et leur destin. . 

1, Les meules. - 

Ceus qui teanspor teroni les graines ct. les pailles ...
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„Cetind o asemenea poesie, simţim 0 tresă- 
rire ca în. faţa unei revelații. Ce părea măr- 
ginit ca. interes, banal chiar, capătă cu totul 

altă înfățișare, se luminează și. ne îndeamnă 

să privim și alle Juer uri altfel de cum facem 

de obicei. 
Aceeaşi deschidere. largă de per spee cliveo 

simţim cînd ne oprim la o altă poesie, Les 
routes. Drumurile! care: irec prin_sate au un 
suflet— ne „spune poetul ; ; de-a-lungul lor a 

leargă necontenit vicaţă și ele împărtăşesc gri- 
jile, bucuriile. celor care stau în apropierea: 

"lor ori vin de departe; șerpuirea lor e neas- 
„Aîmpărul gindurilor, cum e: și îndemnulla 

/ „muncă: . a 

„Leurs grands gestes ă- travers  champs convient 

An travail vaste et eclair .. 
Elles “connaissent out: bonheur, iristesse ou 

i [deuil 
Que resserrent. les muLs ct derobent les seuils .. 

Si bien que c'est ct la joic ct la peine 
“Qu'elles' charrient de: plaine en plaine . 

" Avec Lentâtement de. la vaillance humaine, 
N 

Citeodată | Sar “părea că . acest fel de a 
poelisa : -unele motive duce la efecte “silite, 
zade în artificial, Așa cînd poetul, privind un . 

peisaj . cinpenesc, în jocurile de lumini și 
umbre, compară soarele cu un „Păstor care 
mînă 

=
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Le tranquille troupeau „des 'ombres 
Dans les jardins ct les Veriers, Li 

N 

şi, urmărind goana ri azeloi: după î învălmăşirile 

întunecoase, i se pare că asistă la o luptă,.la 

o dramă din natură: la amiazi umbrele, sfi- 

oase, umilite, se string .în jurul caselor 

arborilor și acolo ele aştei aplă să se apropie 

-. 

„au bereail de la nuit. 

„Artificială nu se poale. totuşi spune căe 

această poesie. E originală, e-izvorită dintr o. 

imaginaţie bogată, dintro visiune cu totur- 

personală: Cit de. sărace, cit de naive, ne a- 

par descrierile pastelurile” de şcoală . veche.! 

Altfel decît în “trecut redau. scriitorii: noi. 

și sulletul țăranilor. “Vom regăsi şi: aici o în-, 

terpretare mai largă; o înţel egere. mai i adinci 

a realităței, .. .-. - . 

Felul in: care țăranii au fost înfăţişaţi i 

literatură a variat după - chipul în care au 

fost priviţi sub înriurirea - UNOr anumite - 

concepţii sociăle ŞI. literare. . -.2 N 

„In evul: mediu se ştie cu cit dispreț | erau 

"seara, cînd se vor simţi mai în voie şi vor” 

“putea să, se, întoarcă 

n 

întimpinaţi: parcă nu-ar fi fost. fiinţe” ome- . 

nești, nu lise: recunoștea nici o însușire bună 

li „Se dau epitctele cele. mai înjositoăre - Şi 
e 

7 

  

1..Les ombres.
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erau subiectul ironiilor, satirelor. Vieaţa dela” . 
Vară. înciînta totuși pe-poeţii de atunci. dar “ 

- numai prin pitorescul ci, prin peisajele care 
învorau privirile, prin cecu ce oferia ca ca 
să se uite o existenţă de multe ori monotonă și 
iristă. Cine celește mai ales pastoralele din 

“evul mediu se poate ușor convinge de aceasta: 
în cadrul naturei încinlătoare ţăranul e pus 
ca o arătare urilă. grosolană, de care- poetul 
își ate joc—rarcori dacă e presentat altfel, 
într'o lumină mai simpalică. Mai lirziu, în 
epoca. clasică sau. de pseudo-elasicism, prin 

„alte convenţiuni și mai ales sub inlluenţa an- 
tichhtăţei, sa'ajuns la pastoralele care idealisau, 
pină la un punct,” şi pe ţărani, dar fără o 
cunoaştere mai adincă a suiletului lor, prin Ş 

îi aplicar a unei psihologii simplişte și din por- 
„nireă” de a înfrumuseţa lotul cu” procedee ar- 
tificiale.. In epsca romantică țăranii au fost 
ăsplătiţi pentru chipul în care fusese priviţi 

in evul mediu— atuncia sau: scris despre ei 
paginile cele mai entusiaste, pentru - că To: 
“manlicii aveau cultul primilivităţei, exallau: 
lot ce era mai aproape de natură şi vedeau 
în țărani! suflete superioare, mai curate, ne- 
perverttite de civilisaţie, Idealisarea aceâsta a țărănime s'a prelungit pînă în “timpurile noas- “we şi ca c încă obișnuită la. noi, la fabri- canţii. de o anumită literatiră, - 

Pi
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- Altfel: decil romanticii ne înfăţişează scrii- 

“morii noi pe țărani; ci au arătat și de dala 

aceasta ce falsă, ce” convenţională era .ite- - 

ratura predecesorilor lor. Cetindu-i, avem 

imediat impresia” că pentru: prima oară li- 

“teratura se apropie în; privinţa aceasta de 

realitate, ne: dă ceea ce..așteptam dela -ea. N 

-. Betorismul optimist al romaniicilor a dispărut, 

“declamaţiile numai cu epitete d€ laudă au fost 

lăsate la o parte. Seriitorii -noi ne presintă 

pe ţărani așa cu sînt defapt: cu. multe 

. . a: o. N .:_. - .. „SI: î: - 

idei înapoiale, cu porniri care trădează pri- . 

milivitatea, cu rătăciri „de: care nu-şi dau - 

samă, “dar şi cu însușiri “bune, - care rămin.. 

“uneori în umbră pentru. că nu. căutăm să le 

cunoaștem mai bine ori nu li sa dat posi. 

ndîn.ele, cit se. ." 
- Dilitatea să arate tot cc.cupri 

pot înălța. - îi 

Inainte de a trece la poeţi; să cilăm cileva - 

rinduri pe care le-a scris A. Suares despre... 

țărani; vom găsi în: ele observaţiuni juşte.cu : 

privire la sulletul țărănesc şi atitudinea pe 

care 'au.avut-o. în faţa. lui, de obicei, serii- 

ori 

Gens de-terre ct genă “de plume: ils ne sont-pas” 

„râs de sentendre. - - 

Si un homme parle avec 6loquence de la vie aux. 

champs, je reconnais un citadin. Tolstoi, quatre-.... 

> xingt-trois ans, le mois passe, les paysans de Toula
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lui ont vol6 ses chevaux el pill6 deux ou trois granges. 

„Nagutre ils lui jetaient des cailloux sur la route, Is 
„ finiront, peut-ctre, par le lapider. Enfin, îls le haissent: 

“est (prils les: aime malgr6 cux. Rousseau fut aussi 
hu€ au village. „ A AR 
“Les paysans ne veulent pas cpu'on les aime, is 

„- veulent: qwon les delivre: de PEtat, de Pimpât, des 
snisons, de Ja terre enfin. . 
„Les paysans sont des hommes comme les aulres 
hormis dans es livres des poâtes, mais.moins be 
reux que les autres... a E , 

Pour Jes gens de letires, la caumpagne est une dt 
„gic; unc chanson €lâgante... e 
„„. Gens de Ja ville, j'ai souvent pens6 que pas m ne 
prendrait la faulx, sil Glait seul, dans un canton desert. 
Ce quiils samusent ă jouer, Je paysaun le. subit par 

“Peffet dune -contrainţe «ui m'a pas dle fin... La nâces 
„sit est sur son dos, comme le tigre sur Lencolure 
du bufet 

“Rtre paysan, c'est se priver.. Quel vrai paysan n'est 
"pas serf de sa terre?-1l Y estrive pour loute la vit: 

IL esi pauvre, ou.se croit pauvre, puisquil n'est pas 
bre, 1. 

” Felul cum Suares ne-presintă pe “țărani nu 
se mai polrivește cu ce sa scris despre ci 
de alitea ori. Și :se poate zice: că Suarăs 
exagerează ? Dinsul ne dă, e. ade ărat, numai 
cite ad ăsăluri din fisionomia ţăranului, nu sa 
gindit să-l descrie sub toate aspectele mai ca- 
racleristice — dar aceste trăsături “nu sînt 

1. Sur Ja wie, 110-118,
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“imaginare ori forţate. Cine cunoaşte pe. țăran 
nu poale. contesta exactitatea : acestei sehiţe 
în care e prins sufletul lui. -: 

„In poesie, cele mai multe. motive de ins- 
piraţie din vieaţa dela țară le găsim, alături 
de Francis Jammes, - la Verhaeren. Cum! a 
trăit mult timp printre țărani. şi cum Sa. 
apropiat de ci fără prevenite, Verhaeren a 
ajuns „să-i cunoască. bine, şi. dacă uneori îi 
judecă aspru, se revoltă chiar văzind men- 
talitatea lor, alteori îi priv eşte cuo nețărmurită 
bunătate, se regăseşte în ci, se simte ca un 
frate al lor: 

In- Les Flamandes, unde domina nâta reâ- 
listă neevoluată spre . simbolism, Xerhaeren,. 
ironisind pe aceia care au indealisat pe ţă- 
Tani, scria aceste versuri care au dat prilej 

să i se reproşeze că ponegreşte pe conna- 

ționalii săi : 

"Comme. honimes de labour, que Greuze. affu- 

a - - [dissait, 

- Dans les molles couleurs de! p: iy'sanneries.. 

"Les voici noirs, grossiers, bestiaux—ils sont tels- 

Entre cux ls sont, parqucs par villages; en 
[sonume, - 

Les gens des bourgs voisins sont deja Vetranger, 

I2intrus qu'on doit hair, Vennemi fatal, lhomme 

Quil faut tromper, cu “il faut leurrer, quil faut 
[oruger. 

La patr ie? Allons done! Qui entre eus croit cn 

. [elle 2%...
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IE a „ Pinstinet les ankylose; 
-- “Un almanach' crasseux, voilă tout leur savoir...! 

- Nu se poate spune nici. despre Verhacren 
că c.cu totul nedrept faţă de ţărani cînd i 
presintă astfel. Dacă nu ne lăsăm influenţaţi 

".de clişeele unei literaturi ţărăniste artificiale, 
trebue. să recunoaştem că suiletele dela țară 

au multe părţi de'umbră, “sînt departe de 
a fi aşa: cum ni le-au. înfăţişat. poeţii și ro- 
- mancicrii sclavi ai rutinei literare. A atribui 
țăranilor numai însuşiri alese ar fi să-'ne 
oprim la o superficială psihologie şi să găsim 

“superioritate numai în primitivism, contestind „efectele. binefăcătoare. ale. culturei, ale civi- : isaţiei,: ecea ce ne-ar duce la paradoxele lui 
„Rousseau! sau Tolst 
„Xechit astăzi. Spiritul modern nu. poale re- hunţa la credinţe care: icrarhiscază sufletele 
după anumite manifestațiuni, și cine, €. pi “Aruns . de cl poale face. distincţiuni de eăre “altădată. nu se. ținea - “s 
astăzi-să . judecăm 1 

„Multă critică 
fi stăpinită nici ca de jdei'u 
Presentări false. - . 

Dacă. unedri, 
„Presintă înt”o si 

1: Les paysans.. | De e 

nai obiectiv şi cu mai 

ntesă a lor sentimentele celor 

oi, care răsună așa de în- . 

samă. Ne-am deprins 

„ aşă că literatura nu mai poale 
inilaterale, de re: - 

Cum am văzut, poeţii. noi ne - 
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dela țară. alteori. îi pun: chiar pe aceştia : să. 

„vorbească; Și procedeul din urmă nu e de 

„sigur cel mai uşor. EL cere, pe lingă. cunloaș— ? 

lerea adincă a sufletului rustic, și exprimar ea 

4 

potrivită lui, cu nota caracteristică celor - 

simpli și pe care, de. obicei,. seriitori ii nuau 

înţeles-o. EI cere însă şi alt ceva: cum poesia 

nouă ține. la forniele concentrate şi mai mult: - 

să sugereze; motivele din lumea dela țară nu 

trebue - presentale prea . “descriptiv, prea:po- ..: 

„Yestitor, cu acele 'diluări pe care le întilnine 

„- mereu la romantici. şi alţi seriilori, de şcoală Ă 

veche. 

Acest al doilea procedet e des întrebuințat.“ 

de Verhaeren şi de Francis Jammies în poesit 

"sub formă de dialog în care vorbesc ţăranii. - 

Jammes se mărginește însă la 'o: redare ele-.. 

mentară a convorbirilor” dinire ţări: ani. și prea. 

„prosaică, pe cînd-Verhaeren ne evocă mediul 

țărănesc cu mai multă” artă şi știe să aleagă... 

din el momente, situaţiuni mai car acteristice, 

„aşa că la dinsul trebue să ne: aGresăm Sir 

primul: vind: dacă! e “să .relevăm ce. adus - : 

mai. “remarcâbil. şi în această privinţă mesa 

nouă. .-, - î a 

“Cele “mai: de : samă „poesii: în acest -gen - 

„ale lui “Verhaeren le găsim în volumul Les. 

„bles mouvanis. Să-l deschidem și. să. ne -0- 

prim la al doilea - Dialogue rustigue, unde o 

.--
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poetul ne face să ascultăm ce-și. spun între 

ei doi „țărani. Cel dintii; Antoine, vorbeşte 
„astfel: i. 

. ă - S ) , . 

Pour apprendre.-ă noireir quelque papier frivole 

Nos flls env voient au loinș”vers les mornes 
- “ [ecoles, 

Lcurs Mlettes ct leurs gamins, 
Et Gest a nous, les vieus, «pwon impose la tâche 
De mener paiître au long des sinucux chemins 

„Lies Yvaches | 
“Et de reprendre, aprâs- combien de. temps, 
Les besognes qu'on fit quand on Gtait enfant 

Și mai departe acelaşi țăran își arată oală 
amărăciunea că în sat oamenii sint ispitiţi de 

„ schimbări- în Ti ău : 

I'esprit des ch: amps a bien change - 
Et mul ne voit Je seduisant danger 

- Qui nous atiire et nous menace. 
On n ne fait plus chez nous des gens de notre race, 

Au front compact, comme. le poing; 
“Tout se desserre ct se disjoint . 

“Rt le meilleur s en va et rien. ne le ramine: | 
On dirait Mun tamis oa passeraient. Ies graines. 

Celălalt țăran, Guillaume, g găseşte și i el că “numai bine nu fac cei care-și înstreinează sulletul, se „îndepărtează în vorbă şi în obi- ceiuri de legea slrămoşească ; : 
Depuis «il fut soldat : Mon, fils est revenu des pays de lă- bas
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La. tâte pleine , a. 

un tas de imots nouveau «que je ne : comprends | 
[pas 

On croirait bien qu sii perd Phaleine NR a 
„ Quană îl les dit, | 

Si Jong et si nombreux sont-ils ! 

Et son aîn€ qui tient ma ferme: IDE 

Commence peu ă peu ă penser conumne€. Gui 

Son cour est pris, Perreur y germe.. 

Și după ce Antoine se mai plingd că toate 

- sau 'schimbat de cînd: au venit „les sour- 

noises machines“ Guillaume. i „dă dreptate, 

adăugind : > 

Tous ces malheturs, “ami, nous viennent. de la. ville: . 

Vorbeşte aici spiritul dirz al ţăr: anului care 

ține la ce este al lui, ce. a moștenit dela”, 

bătrini şi găseşte” că orice înnoire, tot ce pă- 

trunde dela oraș, e o rătăcire „: : 

e 

  

„1. Ca să se vadă. mai bine deosebirea între: felul 

cum înfăţişează pe ţărani V erhaeren şi Jammes să ne 

oprim la o poesie a: acestnia, Ce fils de paysan...— 

De Pangelus de Paube-ă Pangelus du soir. E vorba. 

acolo de băiaiul unui ţăran „qui €t tait bachelier“ și 

după ce ni-l pr esinlă astiel. Jummes spune despre el: 

. 2 . . Oui, “tu isais Virgile, ami. Car Pon. 
[Vavait . 

Appris le latin dans un triste el picux college... 

Des mots compliqu6s p'avaient pas gât€ ton âinc. 

Tu 6tais pareil ă ă la modestie du village. m 

PN
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Dar v erhaereri nu pupe să vorbească nu 
“mai asemene a țăr ani, pentru că din.vicaţa. 
“satelor ține să nu ne lase "numai cu unele 

- impresii, unilater ale. In alt Dialogue rustigue 
iată-i. pe alţi doi țărani! împărtășindu-și gin- 

durile, dar alifel, cu cuvinte- -bune pentru 
prefacerile pe care le aduce mereu vreriea. 

„După ce unul din-ei, Vincent, îşi arată mul- 
„_jumirea că a. învăţat cum să: facă mai” rodi- 
tor“âgorul lui :: - 

Ea C'est. grâce ă vouis- que i ai fum! mon Champ, | 
i - “ivant 

Avce Pengrais subtile que compose “un savant, 
„Et que sur Je coteau plov€ comnie une 6chine; 

„Mes: gualre Cheyaux noirs traînent ample 
! - [machine 

"urmează celălalt. Philippe; care îndeamnă 
pe cei dela. fară să nu rămînă închişi in 

Lorsque les chemindes fument aux -pieds de Dieu Et que varr &tent,. en: tournant le cou, les boculs. 
Efec tul pocsici e diminuat prin fi aptăl că înter- 

"vine direct poctui, ţine Singur s i - arate că “țăranul „nu trebue să-și schimbe obiceiurile, vorbirea stirămo- ” şească. Procedînd astfel, Jammes ne. dă- poesie de- "monstrativă, de ten vechi; Şi în același-fel apar de multe ori chiar versurile în- care - dinsul . face. pe. țărani să vorbească — intenţia de a pune în' evidență - o idee, de a proba ceva, alunecarea' pe tonul -ple- doariilor, se "vede şi acolo, “ca o abatere dela spi- ritul care e propriu. poesiei nouă. N -
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lumea lor şi să preţuească rosturile mai bune: 
de vieaţă care vin dela oraș : 

II ne faut point hair ce que on fait lă-bas 
De'neuf et de puissant dans des usines rouges.. 
LL "homme avise sait bien que tout change ct tout: 

-lbouge 
Et que rien n'est plus sot que de ne vouloir pas. 
Regarder du câte doâ s'âlevent les villes, 

Grâce ă elles, les gens dici sont moins serviles. 
E t combinent leur gain micux cu au - temps des. 

. (aieux, - 
Si quelque train, brutal coupe nos champs en 

(deux. 
II paye ă peaux- deniers Je droit de son passuge- 
A travers la splendeur de nos clairs pay Sages.. 

E, fără ă îndoială, ceva prea n literar în aceste:- 

versuri; poetul pune în ele: prea mult din. 

vocabularul şi impresiile lui, “dar mentalita-- 

lea celor 'dela ţară e bine redată — ultimele. 

versuri. de pildă. arată spiritul practic al ță- 
ranului, cum- el! pune preţ inainte de “toate. 

pe foloase vi ădite. 7 
- Alături de confliete între: lumea. veche şi 
cea nouă, alături de “sufletul a două gene-- 

-Taţii care nu se mai: „aseamănă, Verhaeren. 

ne înfăţişează din mediul rustic şi alte as-- 

pecte, caracteristice -iarăşi- în felul lor.- Ci il 

ține ţăranul la bucata: lui - -de pămînt :și- cu 

cită mîndrie vorbește de munca grea. la cimp: 

pi
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- “e tema unui alt dialog în care cel mai har- 

„mic şi sfătos sătean, Benoit, glăsuește. astfel: 

La moisson m'obeit et j'obâis aux răgles. 
1 n'est pas un 6pi de froment ou de sciele, 

Pas un aulne, pas un tilleul, 

Qui ne doive 3 moi seul ct sa vie ct sa forte. 

„> D'une pousste et d'une haleine. .. 
- 1 ivarrive au printemps daller au fond des - 

! . = (plaines. 

Alors,. sans la choisir, je prends entre mes mains, 

-- Qui prudemment V6miettent, 
„Une motte de terre oa lorge doit lever, 
„Et quand je vois le grain qui me.semble cout. 
Je me sens si €mu que j'en deviens timide, 
Que c'est beau, sous le ciel, un petit grain de bl6!. 

Taime mon champ vivant'et clair 
- Plus que mes os, plus que ma chair: 

En.mai, lorsque le grain perce le sol plus fernie; 

Cest ă travers mon corps qu'il me semble quil 
. " (germe: 

Je vais, jour ziprâs jour, contempler mes 6pis; 
? a. . je 

Yentends pousser leur tige au soleil de midi. _ , . & 

Și Francis Jammes glorifică munca dela 
țară, dar cu mai puţină .poesie decit. Ver- 
haeren, rămînînd la genul care mulţumia 

„pe scriitorii de altădată — o întreagă poesie 
a lui, Ce sont les travauz....!, nu e decit 0 
lungă înşirare rimată: . - 

  

1- De Pangelus de Paube â Pang€lus du soir.
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N „ a | 

Ce sont les iravaux de Yhomme «ui sont grands: 

Celui cui met le lait dans les vases de bois, 

- Celui qui cucille les €pis de bl6 piquants et droils 

Celui qui garde les. vaches prâs des aulnes frais,, .- 

Celui qui fait saigner les bouleaux des forâts...  - 

Așa mai urmează încă vre-o zece versuri . 

-şi ne miră că tocmai poetul care ;a trăit - 

atita printre țărani ne lasă prea des im- 

presia că singură rusticitatea molivelor i sa 

părut că poate justifica titluri de poesie. Nu 

răminem eu o decepţie şi cind cetim acele 

Georgiques chreliennes care se reduc. la o 

povestire 'lincedă, la stăruințe obositoare. și 

au ceva de 'didactism nepotrivit. cu poesia, 

nouă? .. i 

Cîntind munca dela ţară, fără să o prea- 

mărească însă faţă de aceea'care se desfă- . 

şură la oraș — unde toluși contrastează de, 

atitea ori cu vieaţa uşoară, frivolă a multora...— 

- Verhaeren „a ţinut să pună în lumină, pe 

“lîngă farmecul. şi eroismul ei, acea forță se- 

culară care o însulletește, acel 'sentiment de 

legătură cu toţi: care şi-au petrecut zilele 

în acelaşi fel şi au lăsat. astfel o frumoasă 

şi rodnică - moştenire. Unul din aceia pe 

care-i face să vorbească poetul spune altuia : 

Vois-tu, -on ne fait bien que “ce qwon-a, vu faire 

Depuis Penfance a son foyer.
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"Ceva caracteristic din sulletul țărănesc Şi 
în aceste cuvinte — ele exprimă, de o parte, - 

“spiritul conservâtiv al celor simpli, iar, de 
"alta, pietalea: așa cum o înţeleg ci cînd se 
îndre captă cu gindul spre străbuni. o 

Alături de aceste i însuşiri ale (ăranului Ver- 
haeren nu putea să nu: amintească ŞI vl 
goarea celor! care. trăese aproape de na- 
tură. In dialogul unde vorbesc Philippe și 
Vincent, cel dintii'spune cu un fel de mindrie: 

. «= « je dispense. .. ă Pimmense cit6. - 
Un. peu de la rustique el plânicre' sante. 

Punindu-l să vorbâască asilel * pe acest 
țăran, Verhaeren nu &a gindit totuși să ne 
facă să credem că numai la “sa e ar fi ade- 
“vărata vigoare, nu a repetat -clişeul la care 
sau „oprit atiţia care au descris vieaţa dela - 
țară. Aşa ceva nu putea trece prin mintea lui cînd în atitea poezii dinsul a slăvit şi ce -este - sănătos la oraş, puter 
celor” care .pelrvec, acolo. , i Sentimentele! -genero oase, bunătatea. 'omenia. sint şi, cle calităţi pe care. poetul le recu- noaşte celor, dela ţară. „lată o. ţărancă, pilde, de! „Şuflet blind, „Milos; PE RR 

a crealoare a 

L €sine, or: gucil, „Tuse, tureur. - Haine”! SouFnoișe,€ ardeur: br 
Nont cu Taison' dă s 

„Ni du beau calm 

usque, 'rajj i faneste, 
a constante bâârie humeur 
e de son geste.
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Elle peine de Paube au soir,. = 

Distribuant ă tous ses paroles &gales, * 

Et Phumble ouvrier irouve une place oă s'asseoir 

Autour de sa lable frugale 1 

„Prin sale se- întilnese însă și. alle firi, io 

zare. în felul lor. înstreinate. de cei mulţi, şi 

pe acestea nu le pierde de asemenea din' ve- 

dere Verhaeren, “Je descrie chiar cu 0 sim- | 

| patie= particulară, pentru că i se pare că're- 

găseşte în ele: ceva. din sultetul său, neliniștit . 

şi obsedat de visiuni. In -Po&mes (seria a III) 

ne € înfățișat un morar de care sătenii VOI-. 

biau ca de un om ciudat, îl-priviau cu n6= 

încredere şi lcamă, așa că. la moartea: lui 

Nimeni nu a-spus un CUuvi înt de-părere de 

rău. Cit a trăit a rămas strein. de, ceilalţi, 

dar sufletul său “închis. nu cra de om. rău, 

ci de visălor, de un. resignat mulțumit. cu 

siodurile - lui care de multe ori, cutreerând. 

depărtă ăr ile, îl făceau să cunoască viaţa mai: 

"bine “şi să aibă mindria unui i Splelep. 

Sur sa buute” morne de soir, 

“Le vieux meunier du moulin noir, 

Jadis, avail vâcu daccord: Ea 

-: Avee espace ct Fâtendue: | Da 

“EL le vol fou des tempâtes. pendues zi 

Aux erins battants des venls du nord.. 

Son cur avait longuement €coute 

  

1: La fermitre. -* 

z



118 »_ SUFLETUL LATIN. 

„Ce que les bouches dVombre et dor 
„Des €toiles devoilent 
„Aux attentifs MWâternite,-. . - 

- Leg grands courants qui traversent tout ce quivit 
Etaient, avec leur force, entrâs : daris son eprit, 
Si bien :que par son âme isolâe et profonde | 

„Ce simple avait. senti passer et fermenter le 
i a „ monde! 

„Un suflet aparte găsește poetul și la-păs 
tori. Intr'un' dialog din Les bl& mouvanls 
un grădinar îi spune unui: cioban că trece „în sat drept un vrăjitor şi acesta îi răspunde * că poate fiind că știe multe, vede mai: de- 
parte decît alţii: | | Aa 

Plus 'dV'un regard habite au fond de mes deux! - | i - [yeux - Et ma vue est subtile et. perce les feuillces. 
„Dacă din pricina aceasta oamenii vorbesc multe pe :socoteala lui și se'tem de el, îl judecă greșit, spune mai deparie păstorul pentru că el ru face rău nimănui: 

„Je ne suis ni le mal, ni la peur, ni Pellroi, „Pour tout homme qui croit ă mon pouvoir san$. , II 0 Heinteş “Je me: sens fort, surtout . quand, la nuit. des je “beau mois, „Je. circule entoure de presages insignes, 

- 1. Le meunier,: *
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Et que tout feu tournant au ciel me semble un 

- [sine 

Que Pavenir me fait, et qu il ne fait qua moi- 

Peniru acest dar de a cuprinde cu pri= 

virea mai mult decit alţii și a avea presimţiri, 
păstorul lasă să se înţeleagă că se deosebeşte 
de mulți și-i spune, la stirșit, grădinarului, 

cu un fel de dispreţ: 

Aimez votre foyer ct soignez-en les flummes, 
Et cultivez vos fleurs en lcurs pois arrondis : 
Votre esprit n'est point fait pour percer le 

(my'stâre. - 
Dont le ciel Suspend Vombre ou le feu sur. la a 

[terre. 

Vedem -aici bine redat ce distinge pe 

păstor: intuiţia lui vie, spiritul de. „observaţie 

“cu care e înzestrat, cum și. acea neliniște pe 

care o simte trăind în singurătate și care îl . 

face .superstițios ori “il duce spre un .naiv. 
misticism... In felul” acesta Verhaeren a voit 

“indirect: să spună că păstorii „au sufletul mai 

bogat şi mai poetic decit aceia: care trăesc 

legaţi de pămîntul lor și duc o vieață măr- 

ginită la citeva griji.ori de mulțumiri care 

îi „face să lincezească. -* 

  

1. Cu versurile Jui Yerhaeren se poate compara 
bucata Up berger, scrisă de A. Mithouard (7raite de 

d Occident, 251). Psihologia păstorului e bine redată.
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Nu mai este, ăsifel, nici ide: alisare a. ele- 
mentară, nici. senlimentalismul dulceag al 
-bucolicelor de altădată. Găsim o notă mai ni- 
“lurală, o înțelegere mai pătrunzătoare a sulle- 
tului: celor care “duc altă xvieaţă decit noi.! 

Superioritatea poesiei nouă reiese și din 
varictatea motivelor cu caracter rustic pe cart 
line să o redea. Ea nu se. opreşte numai la 
1.0 categorie de: suflete din lumea dela țară, 

nu arâtă Drelerinje, exclusiviste. Și deosebirea 
aceasta” faţă de ce. su dat de atitea ori în 

  

și de. Viel6- Gr iflin în poesia Ze chevrier — La. can -de vie. Viel6-Griffin ţine mai ales să arate pentru ce 
“păstorul are livea închisă sau pare ' aşa. Acela, cu 
care stă de vorbă îi spune că a Văzut ce săraci de 
sullet sînt aceia „cure vorbese mereu, 'şi aceasta la _ făcut să preţueuscă mai mult „le silence des bâtes”. Lîngă caprele lui şi sub cerul darnic î în fe nimuseţi. în “mijlocul priveliştilor care-i vorbesc. cu glasuri tainice, el se simte mai fericit decit alții, cunoaşte. bucurii «le care. mulţi rămîn streini, trăeşte „în fiecare zl - adu pays des surprises, - - a, ibarele: vechi le regăsim totuși şi aici. la unii. poeţi. 1 - Villaespesa, de pildă, cîntă, ca atiţia care au scris pastorale; fericirea de a trăi. în singurătatea munţilor,: de a avea „Sulletul simplu al unui ciobănaș (La canciân del re greso— Viaje sentimental): - 

Tinăr Diistor. ce “ ctaţi din Nuier, i Eu aşi da toți trandafirii şi: laurii "poesiei: mele Pentru mulţurnirea. „pe care ţi-o .lă inoranţa la.
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acest gen se poate-înțelege mai bine cînd'ne . 

vaportăm la literatura țărănistă dela noi. 

Atit poeţi, cit şi prosatori: ai noștri ne-uu 
îalățişat pe țărani ori ca oameni înzestrați cu - 

“toate însuşirile bune—şi asemenea descrieri! 

ne” aduce cele mai dese: ori note false ori ini , 
“Moriri de retorism — ori ca-" niște. fiinţe stă” 

pînile numai de instinete, de porniri primitive: 

De sigur, şi primilivitatea poate fi descrisă ” 

de un artist: dar cu condiţia ca ea să pre- 

sinte ceva. caracteristic. interesant întru cilva! 

și să fie împărtășit. cu măestria ariei. Un om 

cu pasiuni rudimentare. să zicem chiar săl- 
balice,- poale -fi un subiect la: care să-se 

-oprească cineva ca seriilor, cum o fiară poale . 

fi înfăţişată de un pictor sau de. un sculptor, 

ca şi “de un literat. de alifel. Așa. ceva. "ve- 

- presintă O forţă î în felul ei—iudimentară, întu-. 

“necată, dar o forță, orictini: Există însă. o 

-primilivitate măruntă şi cu totul respingă- 

toare—aceasta poate” fi lăsată la o -parte, cu 

“toate că şi ea. ispiteşte' pe unii scriitori. 

Intre ca şi cealaltă e aceeaşi deosebire.c: 

dela o omidă la o fiară. 

Primitivilatea. lumea instinctelor, pasiunilor 

„barbare, se ştie că a fost tema de -predi-. 

lecţie a natur: atiştilor. D ar tocmai pentru că * 

sa abusat de această formulă li! erară, pentru 

că atila: limp scrisul -a fost redus. la o înre-
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gistrare a aspectelor celor mai intunecate ate 
vieţei, scriitorii noi au ținut să se evadeze 
din asemenea exclusivism, cum au stăruit să 
nu. repete o altă rătăcire, aceea a romanti- 

“cilor care ideâlisau, presenlau in colori VIOrIL 

ce-nu .pulea beneficia de această generosi- 

late” poetică. Atât formulei naturaliste, cit și 
celei romantice simboliştii i-au opus'0 con 
cepţie mai largă şi mai. aproape de'r alitate. 

“Ei nu au văzut'în jurul lor numai oameni 
“buni ori numai răi, numai ingeri ori mumal 

brute, ci lumea așa cuni este ca, cu părți de 
“lumină, ca și de umbră, iar cînd şi-au apro- 
piat suiletul lor de acela al țăranilor ni l-au 
presenlat aşa cum este, și cu însușiri alese 

şi cu altele scăzute, păstrind: urme de pri 
mitivism. Pe cele dintii nu puteau cu, alit mai 
puţin să nu le pună în lumină — și fără 

-exagerări, fără denaturări, ca romanticii—cu 
cit scriitorii noi sînt călăuziţi de o visiune 
luminoasă şi de stăruința de a' descoperi în 
sufletul omenesc. elementele superioare, n0- 
„bleţea lui. Am văzut cum Verhaeren ne pre- 
sintă din lumea satelor citeva firi deosebin- 

, 

"-du-se de cei mulţi, şi alături de versurile lui 
putem - aminti cuvintele prin care. Romain. 
Holland ne arată cum. iehue să privim pe cei simpli, Să nu-i judecăm numai întrun 
fel, după impresii isolate: 

.
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m... c'est une sotlise. de croire ue qui dit: peuple 
dit: populaire. Le peuple a ses uaristocrates, de 
"mâme que Ja b6urgeoisie a ses âmes de la plebe- 
Des: aristocrates,. “est-ă-dire des ctres qui ont des. 
instincis, -un sang peut-âtre plus pur que les uutres, 
ct „qui “l&- savent, «ui “ont li conscience «de ce qu il 

sont; ct Ja fierte de,ne pas dechoir. Ils sont mino- 
rite, mais, mâme tenus ă Pâcart, on sait bien. prils 
sont les premiers; et ledrscule presence est un frein 
pour les” autres. Les -dutres soiit contraints de se 
“modeler sur cux, ou de faire semblant, Chaque 

province, chaque village, chaque groupement d'hom- 
mes est, dans une cer taine mesure, ce que sont ses 

aristocrates. 1 i 

“Psihologia prea simplistă care a dominat în. 

general pînă acum ori de cite ori se vorbia 

de -păturile de jos e înlocuită cu o psiho- 

logie mai justă, mai re alistă, ducînd la o: 

“ierarhisare a valorilor sulleteşti așa cum trebue - 

„făcută, şi. este semnificativ că scriitorii noi 

şi-au însușit această concepţie, -dind astfel 

dovadă de o intuiţie mai pătrunzătoare şi de 

cunoaşterea realităţei, de atitea ori falsificată. 

pină acum şi în literatură, 

Se desminte asitel încă odată învinuirea ” 

adusă scriitorilor noi că'au ră ămas departe - -: 

de: vieaţa care pulsează în- “jurul nostru, de 

ceea ce este universal omenesc, că sau isolat . 

intre -zidurile lor, vrăjiţi de visuri, de alu 

cinaţii şi reducînd . poesia la virtuosităţi, 

  

1, Jean-Christophe - La foire sur la place, 296. 

, . pi
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"un 'exerciţiu- de “versilicatori pasionaţi numai 
pentru ce este artificial. bizar, bolnăvicio, 
Cind și lumea celor mai umili a oprit pri: 

'virile lor, “a găsit la ci suflete nu refrac- 

toare şi a lost descrisă cu o înţelegere dreaptă, 

eu luminate sentimente: de. umanitale, sar 
mai. putea nega literaturei nouă spiritul Jarg 

de care e condusă, izvoarele multiple de 

“inspiraţie spre care s'a îndreptat ? ! 
Arătind această generositate, ținind samă 

și de cei de 'jos, literatura nouă a“căulal 
toladată să înalțe motivele. mai. mărunte la 

  

1. Nu numai din: pasajele, pe care: le-am citat se 
poate urmări această atitudiie a seriitorilor noi, ci 
-din mule „altele -şi mai ales din alitea pe care le 
ăsim în 7resor:des hurmbles al lui Maecterlinck ; cl. 
-şi ], IL. Rosny jne, Sepu/cres b/anchis,- 149 wm; A. 
Mithouard, 7zraită de POccident, 241; Suaris, 
Jdees et visions, 108; din opera lui Ver haeren pot îi 
reproduse şi aceste versuri care sintetisează atitea 
altele pe care le-am relevat: ” i 

"se vous nime, gars des pays blonds; beaux con , . ducteurs De hennissants et cluirs et pesants au nete —E1 vous, bâcherons roux des bois pleins de sen- 
(curs, E toi, paysan fruste et vicux des: lets vil- 

[lages,. Qui maimes que les champs ct: curs humbles 
[ehemins Et qui jettes la semence d'une ample moân,.
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care sa' oprit; să-le amplifice, presentindu-le: . 
intrun. cadru „lărgit de imaginaţie şi cu oQ- 

semnificaţiune sufletească ce lrece peste tema” 

iniţială. Existenţe - umile: le vedem. adeseori”: 

înfăţişate -ca representind laturi caracteristice: - 

vicţei tuturor, oameni simpli sint poetishţi ca” 
figuri representative în felul lor, ca simboluri. 

de umanitâte într” un sens sau altul: Cum în 

sculptură un Rodin ne-a dat mai “multe ase-- 

menea liguri simbolice, tot aşa în. literatură 

găsim această exprimare superioară a unor | 

motive care prin ele înseși par puţin i însem—- 

nate. . , , 

- Into poesie! Verhaeren vorbeşte de un 

„ meșteșugar, de. unul care făcea încălțăminte: 

de lemn. Intro zi căzu: bolnav. şi sfirşitul. 

se apropia, iar nevasta lui; vrind ca el să aibă. 

mai multă linişte, mustra mereu pe. copiii. 

care treceau pe uliţă * făcînd sgomot. Meşte-— 

şugarul îi spuse.să lase pe copii. în „pace, că. 

sgomotul nu-l supără : PI 

“Ne xous s emportez. point, mă "femme, 

A Pheure oi'doit partir mon âme; 

Laissez claquer.sur Ie. troitoir- 

| Les sabots blanes, les sabots. noirs. 

. Cind! nevasta” lui” stăruia | “din nou săii -se- 

| dea. linişte, ) meşteşugarul ținea. ȘI "dinsul să 

———— 
ta E FE - 

1. Le sabotiei“: = iei B/es “mioizvants.
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spună “mereu că îi place să aidă acei 

„sabots“, cum dinsul fiouse mulţi în vieaţa 
lui: - , 

Souliers de bois a forme antique,. 
“En ai-je fait dans ma boutiquc! 

„ Luissez claquer sur le trottoir 
I.es sabots blancs, les sabots noirs.., 

Vâcoute au loin tourner leur ronde” 
- Avee mon. âme, avec, Je. monde, 

Laissez claquer sur le trottoir 
Les sabols blanes; les .sabots noirs. 

Simplu, dar plastic, e exprimată aici pasi 

"unea pentr Iu ceea ce e sirins legat de vicați 

noastră —. pină în 'ceasul din urmă ţinem 
la lucruri care ne-au fost dr agi. 

Altă poesie a lui-Verhaeren ! ne pune sub 
ochi - munca” dirză a unui fierar. care de di- 
„mineaţă: pină seara sia plecat pe. nicovală, 
lovind cu ciocanul în bucăţile de fier : 

Sur la route, prăs des Jabours,. 
IL forgeron Gnorme et gourd, 
Depuis les temps dâjă si vicux, que fument 
L.es Emeutes du fer et des uciers.- “sur son encluine, 
Martele, cirangement, pres des flammes intenses, 
A grands coups pleins, les pâles lames 
Immenses de la patience. ” 

Privirea lui are ceva din scinteierile care - 
se împrăștie în jur şi mindria „aceluia care 

  

1. Le forgeron — Poames, îl-ine scrie.
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” 

ştie că răbdarea lui îl va face să. învingă 

împotriviri și din ca va răsări ce-i va putea 

da mulţumire: . . pa ” 
- 

Son front, „ 
Exempt de crainte, ct pur Waffronts, | 

Sur les fiamwmes se penche ettoută coup rayonne. 

Devant ses yeus, le feu brâle en couronne, 

Ses mains grandes, obstinâment,“ . 

Manient, ainsi que de futurs tourments, 

Les marteaux clairs, libres et transformants 

Et ses muscles s'6largissent, pour,la conquâte 

Dont le râve dort en sa ete. - „” 

Acest fierar e ca un frate al atitora care 

nu lasă vicaţa lor în lincezire; ci reincep 

în fiecare zi munca grea, duc mereu mai 

departe stăruința lor, minaţi de un gind şi 

simțind "bucuria înfipluirilor pentru binele - 

“altora. Un subiect elementar e derivat şi aici 

spre o idee; dindu-ni-se iarăși oy pildă de cum 

“ poate fi îmbogăţită inspirația din lumea celor 

simpli. 

"Că generaţia poetică venită după 1880 nu : 

Sa arătat streină de ce este al păturilor de 

jos se.vede şi din curiositatea pe careu 

“avut-o de a cunoaşte literatura populară. apro- 

priindu-şi din ea unele elemente. 1 Sint. cunos- 

  

1. Aceasta a arătat-o, încă de mult, Ride Souza în 

La poesie populaire et le Iyrisme sentimental, 1899; 

cf. A. Mockel, Propos .de itterature, 119 5.1. de Vi- 

san, Lattitude. du Iyrisme contemporain, 291. 

i
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cute citeva poesii. ale lui Maeterlinek serise 

- într'o formă simplă, jmintind pe cele popu-. 
lare: _ 

“Pai cherehă trente ans, mes sours; 

Oă' sestiil cach6? 
Pai -mareh€ irente ans, mes sours, 

Sans m'en rapprocher.. a. 

= 

On est venu dire 

- (Mon enfant, jai peur), 
- On est venu «lire. 

i „Qu il allait partir... . 1 

| Se vede de aici ce "bine a reuși! Macter- 
“linck să: armoniseze ” factura . ușoară, ritmul 
sprinteni popular cu inspiraţia. simbolistă — în 
versuri: de felul. acesta dinsul a știut să ex. 

“prime cite o idee adincă şi subtilităţi cum le 
„întilnim. şi i in dramele sale, unde, de altmin- 
trelea; elementul popular apare iar ăși uneori. 
“ Alături de Maeterlinek poate fi pus Stuart” 

“Merrill, pentru că şi cl a apropiat inspiraţia 
nouă, de cea populară, şi tot cu alita artă — 
amindoi sint, de alitel, aceia care au înţeles 
mai bine alăturarea celor două genuri de 
poesie şi au Șliut să o. redea într'o formă 
superioară, în -care simplitatea capătă un 
farmec: deosebit împletită. cu notele subtile, 
cu nuanţările cele mai fine — două romanțe. - 
ale lui Merrill încep astfel: 

îs "1. Ouinze chansons. e 

+
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Je ne sais ce que veut mon coeur. - 
Tous les arbres sont blances ou roses. 
Une abcille est dans chaque fleur. 
Je voudrais chanter toutes choses. . . 

Le vent a soufil€ dans les branches 
— La folle a trompă mon amour —, , 

I'oiseau fuit vers un nouveau jour, 

Les vagues sur la mer sont blanches. 

„Les corbeaux suivront les colombes 

— La folle a tromp& "on. armour—, 

Fleurs et fruits vont choir tour A tour. - 

Ventends lă-bas creuser des tombes. ..! 

Mai aproape de spiritul popular a ţinut să 

rămină Francis Jammes, aşa că poesiile lui. 

de acest gen nu se deosebesc prea mult de 

cele cunoscute din. popor: o 

—Dis-moi, dis-moi, gucrirai-je 

De ce qui est dans mon cur? 

—Ami, ami, la ncige 

“Ne gutrit pas de sa blancheur. 

— Amie qui, dans les larmes, souris 

„Comme un arc-en-ciel dans Ja pluie, 

Dis-moi, dis-moi, 6 Mamore, . 

S'il me faudra mourir encore 2 

“Altiel iarăşi s'a îndreplat spre poesia, po” 
pulară Viel&-Griftin — dinsul introduce din 

  

1. Une voix dans.Ja foule. . - | Da 

2. El&gie septiarne — Le. deuil des. primevăres. *



1130 SUFLETUL "LATIN 
îi 

2 

“cînd în cînd versuri populare. ca o reminis- 
cenţă ori ca motive pentru a impresiona 

într'un anumit sens, cum vedem, de exemplu, 
în poesia. Ronde de la. Marguerite', unde 
printre versuri cu totul personale și. cu ca- 

racter simbolist e împletită strofa din cîntece 
cunoscute. î în popor: - 

Oa est la Marguerite, 

O gu6, o sut, o gu; 
Oa est la Marguerite, 

O gu6, son chevalier? 

De poesia populară nu au rămas streini 
nici Verhaeren £, nici alţii, ca J. Laforgue, 
„Paul Fort, aşa că avem şi aici 'o. dovadă de 
varietatea izvoarelor de inspirație spre care 

sau îndreptat poeţii noi. 

Dacă înrîurirea populară nu a fost totdeauna 
-.bine înțeleasă şi folosită—multe poesii ne fac 
impresia atitor pastișări care au mulţumit și pe 
alții cînd au voit să se apropie de creaţiunile 
poporului—,aceasta e întru 'cîtva explicabil, 
pentru că nu este un gen ușor acela al trans- 
punerei folklorului în poesia cultă. 2 

  

a, L Po&ermes et Boesies, pe 
„2. Alături de altele care ar putea fi citate, poesia “amintită mai sus, Le sabotier, are şi ca ceva din 

ritmul popular. 
3. Cit de greu este a utilisa': "motivele populare se vede şi 'din iticercările unora de a pune în: versuri n
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De altfel, întreaga poesie nouă de inspi- 
raţie rustică “are, cum. spuneam şi mai sus 
unele scăderi: deşi fondul ei e desprins din 

„realitatea vie, din observaţiuni bine îndrep- - 
„tate şi nu e în desacord cu psihologia, ţăra- 
nului, totuși el nu ne evocă totdeauna în 
de ajuns - atmosfera satelor, din 'causă că în 

redarea lui nu se păstrează destul “nota na- . 
turală, e introdus ceva prea de caracter literar 

? 

- credinţe, obiceiuri dela ţară. Incercările acestea au . 

dat și mai puţin decît poesia scrisă cu mai vagi ori 

mai directe împrumuturi din cea populară. Iată, de . 

“ pildă, cîteva strofe ale lui Francis. Jammes (On dit 

quwă Noâl, . .— De Pângelus de. Paube â Pangelus ..! 

“du soir): DN a i 

On dit qwâ.Noăl, dans les €tables, A minuit, 
L'âne et le boeuf, dans P'ombre pieuse, causent. 

Je le crois. Pourquoi past?âlors, la nuit gresie, 

Les 6toiles font un .reposoir et sont des roses. 

Lâne et le boeuf ont ce secret pendant bannce, 

„On ne sen _douterait pas. Mais, moi, je sais . 

II a  fquils ont: 

Un grand, mystâre sous leurs humbles fronts. 

Leurs yeux et les -miens savent trâs bien se. 

ip (DATE a e 

, L'âneiet-le baut ne: disent rien. de tout cela 

"Parce: qu'ils ont :une grande simplieit - 

-Et guiils savent bien que touies les verites 

Ne sont pas bonnes ă dire. Bien loin de la. 

„E tolklor versificat — nu poesie,
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“şi felul "cum. vorbesc, în special, țăranii nu e 
- nuanţat aşa cum ne-am așecpia. ! 

" Faţă de literatura trecutului e totuși un: 
SĂ progres în acest gen. Scriitorii ultimelor de- 
„ cenii- au adus un plus .la „ce . era cunoscut 
“de mai înainte. au adăugat o notă nouă la 
Meme literare vechi în felul lor. 

"Această notă e şi ca în acord cu întreăga 
: lor. concepţie şi cu. stăruințele pe care le-au 
pus de a da altă: înfăţişare liţeraturei. Carac- 

„terul ei de noutate 'am. văzut : că, reiese cu 
„evidenţă în atitea direcţiuni şi confirmă ast- 
„el ce spuneam la început cu privire. la 

"+ aptitudinile” spiritului latin de a aspira mereu 
"la inovaţii, de a fi din acele inguieta avida- a Ei DE ÎN Ii i 

..:1. Prin aceasta nu trebue să se înţeleagă redarea + „YVorbirei țărănești cât se poate mai fidel, cu particu- 
 larităţi „care-i. sînt. proprii. . Chiar cînd unii. au în- „Cercat aceasta. nui: au ajuns. să „exprime mai bine "sufletul . ţăranului — e: destul 'să cetească cineva - Paysages et paysans de. M. Rollinat pentru ca să „vadă că oricît ai căuta să: serii. în. formă popnlară "ni reușeşti să cevoci atmosfera dela țară, dacă nu "cunoşti bine înainte de toate. sufletul, vieaţa țăra-. "nului.: Cu vocabularul "curent şi: fără “amestec de literatură“ — recurgînd ici şi colo la expresii, la imagini proprii celor :simpli — -Poţi foarte bine reda. mediul rustic, dâcă întradevăr l-ai înţeles'și ştii ce să alegi “din cl mai caracteristic,.; Pe a 

  

  



  
menirea înaltă a, artei, noblețea. ei —. şi 
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cue in. novas res ingenia despre care vorbeşte: 

Tit Liviu: —, „nedesminţind niciodată vigoa- 

-rea lui, : ! 

Latinitatea literaturei nouă, aşa cum o cu- 

noaştem pînă aici,reiese însă mai ales din alte 

„aspecte ale ei, şi e.locul să (insistăm asupra - 

- acestui punct; pentru. că. se va “părea poate 

că în cursul țânalisei. pe: care 'am 'făcut-o 

„ne-am îndepărtat: uneori. dela ideea iniţială, 

Și poesia şi prosa la .care ne-am referit, 

au la basă o 'remarcabilă bog găţie sujletească, - 

plecînd dela vioiciunea impresiilor, un spirit 

„ager de observaţie şi culminînd la 'abstrac- . 

. țiuni, la visiuni “maiestoase. Trecerea. dela una 

la alta se efectuează în ascensiuni “naturale, 

neforţate, fără devieri, “fără abăteri spre ceva 

confus; incoherent; şi cele. două, elemente 

esenţiale: ale realisărei literare apar fusionate - 

întrun tot armonic şi cu contururi , limpezi. 

"In varietatea. de motive: desprinse din'rea- 

litate pentru a trece în poesie nu sînt uitate . 

nici acelea 'care'par a.avea mai puţină în-: 

| semnătăte — amănunte: ! [de vieaţă zilnică de- 

la oraş ori [dela ţară,: " existenţe - umile de 

„acolo nu au, fost ex6luse din cadrul poetic, 

pentru că. literatura, nouă ţine să surprindă” 

„Yieaţa în “infinitatea ei'.de' aspecte. Poţi fi: 

ca artist un. aristocrat în “sensul că înţelegi
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privită astfel ' aria e totdeauna „aristocra- 

tică : —, dar în“ acelaşi timp poţi fi un su- 

flet larg cuprinzător, pregătit să se identifice 

cu sufletul altora, să împărtășească visurile, 

-bucuriile, suferinţele lor, oricît de simple. de 
naive ar părea. A privi cu simpatie pe alții, 

„chiar pe cei mai mici, a nu te arăta dispre- 

țuitor“şi a fi în același timp aristocrat, e 
iarăși una din notele distinctive “ale latini- 

'tăței. Din'spre alte zone sufleteşti — de germa- 
nism, slavism ori asiatism — s'au putut vedea 
expansiuni de sentimente ducind sau a con- 

„ştiinţa unei superiorităţi sau “la umanitarism, 

la înfrăţirea cu. cej de jos, cu cei asupriţi, 
dar asemenea . sentimente - sau. manifestat 

unilateral ori prin ceva haotic,: desorientat, 

pe cînd la. Latini le vedem mergînd alături 
şi armonisate,  completindu- -se reciproc. La- 
tinul e: aristocrat. fără să fie neuman. E destul 
să ne gîndim la acel 'geniu al latinităţei care 
e Dante, pentru ca să avem o concretisare 
a acestei însuşiri. Acela. care se .numia sin- - 
gur „alma: sdegnosa“, suflet mîndru, .aristo- - 
cratic, -a fost totodată o fire blindă, gene- 

".roasă, în stare să ințeleagă pe alţii, "atătind 
milă pentru ci, preţuindu-i pentru ceea ce 
au şi. ei bun omenește— toată Divina come- 
die e visiunea celui, care a trăit nu numai 
pe înălțimi. ci sa coborit în lumea tuturor,
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să o cunoască şi să aleagă din ea pe aceia 

care au primit ceva din lumina care ne 

înalţă deasupra altor fiinţe. . 
Din acest caracter al literaturei nouă re- 

sultă semnificaţia ei de înaltă umanitate, şi 
din acest punct de vedere trebue pusă în frunte 
literatura francesă, căreia. de altfel, i sa re- 

cunoscut „totdeauna această - calitate. Intrun. 

articol diri Revue des deux mondes (15 mai, 

1915, 391), vV. Giraud a ţinut, după alții, să 

evidenţieze această 'superioritate a produc- 

țiunei literare .din Franţa, - caracterisînd-o 

astfel: „d'autres littâiatures ont 6t6 plus po6- 

liques qiie la n6tre, d'autres plus philosophi-. 

cues, d'auires. plus. mystiques, Wautres plus 

 arlistes; auicune, n'aura &t€ plus humaine“. Nu-" 

mind -literatura francesă mai umană decît 

altele, Giraud îi reduce .de altă parte va- 

loarea ei cînd crede că din punct de vedere 

artistic ca a fost întreculă. de ce sa scris în 

” alte țări. părere care ne surprinde să o vedem 

exprimată chiar de un Frances cind istoria 

literară vine să vorbească altfel. Şi ca reali- 

_sare artistică literatura Franţei ocupă locul. 

întîi, nefiindu-i disculabil nici în epoca mai 

nouă. Aceasta sa putut vedea din atitea pa- 

saje prin care am pus sub ochii cetitorilor 

literatura . de astăzi. şi capitolele care vor 

urma. or face să reiasă mai mult încă pre-
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„ ocupările de artă care au călăuzit-o, cum vor 
pune în lumină și alte aspecte ale ei care se 
sexplică prin calităţile proprii geniului latin. 

„__ Privite la un loc, toate aceste însușiri ale 
literaturei contemporane vin să se concen- 
treze  înir'una singură, hotăritoare, . care-i 

“fixează de-odală valoarea. E -idealismul ei, 
fără care mu am înțelege minunata eflores- 
cență poetică. pe: care o“xedem de cîteva 
decenii. Un idealism în care cultul pentru 
artă se întilnește cu o. visiune nouă, pornind 
din atingeriie cu .vieaţa de azi, cu .tot ce-i: 
dă o notă deosebită față de trecut și ne face 
să recunoaștem superioritatea ei. Acest idea- 
lism pe 'care l-au adus, ca o vestire bună 
pentru vremea nouă, scriitorii din Franţa e 

_încă departe de a fi înţeles în tot ce cu- 
„ prinde el — nu-l vedem în de ajuns prețuit 
nici la noi, deoarece se mai păstrează, şi în 
literatură, şi altfel, idolatria- pentru formule 
care de mult şi-au pierdut prestigiul. Ne-am: 
apropia mai mult de el dacă: sentimentul 
latinităţei ar fi mai bine limpezit şi ar da 

- 

„orientarea slatornică în toate manifestaţiu- - nile noastre, Această afirmare deplină a con- 
ştiinţei noastre de Latini şi adaptarea ei la 
spiritul vremei de acum le aşteptăm mai 
ales în acea parie a literaturei noastre care 
sa înstreinat prea mult - de tradiţie şi ade- 

«
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vărata ei vieață — înţeleg: literatura din Ar- 
deal pe care au veştejit-o germanismul şi 

maghiarismul, i | 

Sint propagări spirituale dela care nu ne 

putem sustrage. A nu, ne însuşi cît mai mult 
din idealismul nou al literaturei din Apus 
ar insemna nu numai o abatere dela ce ne 

impun' afinități sufleteşti, dar şi o renunțare 
la idei care trebue să se afirme în acord, 
cu aspiraţiile moderne. Ecou al sensibilităţei 
evoluate şi inspirat de priveliştile vieţei așa 
cum au înălțat-o sforțările unui veac întreg, 

idealismul scriitorilor care au venit după . 

„1880 ne dă posibilitatea să- ne recunoaştem 

în el, se arată ca expresiunea adevărată 

a sufletului nostru, cum, în acelaşi timp, 

ne deschide luminoase perspective mai de- 

parte. Nu este un idealism retrospectiv, 

cum era acela, al romanticilor care-şi în-., 

dreptau mereu spre trecut . visurile lor, 

căutau acolo. ce putea să-i încînte, să le dea 

vagi consolări. De aceea el apare senin şi 

optimist, iar pentru poesie înseamnă o Re- 

naștere - întrecînd pe aceea de acum citeva 

veacuri consacrată cu acest nume. 

d 
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3 INDREPTĂRI 

La pag. 12, rîndul 12, să se suprime: ca. - 

> > 15 „| 9 de jos, să se cetească : Durke . 

hein. 

- La page 57, rîndul 16, să se cetească: sensibilitate. 

nn 8 n 7, „. & nuis'a impuse 

La pag, 112, Înăul 14, trebue cotit: quatre. 

n 124, o» 45 să se cetească: „refractare.
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