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SBURĂTORUL LITERAR 
REVISTĂ LITERARĂ, ARTISTICA Ş I CULTURALA 

D I R E C T O R : E. L O V I N E S C U 

E X I S T A 0 L I T E R A T U R Ă R O M Â N Ă ? 
I I I . 

Afirmând inactualitatea simbolismului, nu-i tăgăduim nici 
existenţa, nici acţiunea literară. Orice formulă de artă repre
zintă punerea în lumină, până la exagerare şi absurd, a unei singure 
atitudini, a unui singur aspect. Latent, simbolismul, ca şi orice 
altă formulă, îşi preexista deci ; l'am putea găsi la Greci, şi, cu 
siguranţă, în mistica evului mediu. Mişcarea literară contempo
rană n'a făcut decât să-i dea o doctrină şi o realizare complectă 
şi exclusivă ; a anexat astfel subconştientul nu numai poeziei 

' :i, prin Maeterlinck, teatrului, şi, prin Bergson, filozofiei. Acţiunea 
i simbolismului trebue deci privită ca legitimă: începută de roman

ici, explorarea sufletului a străbătut şi în regiunile turburi ale 
fondului muzical, neorganizat şi solubil ; prin suggestiune ne-a 
exprimat şi ceiace, din absenţa formei, era considerat ca inex
primabil. Arta nu ne poate însă veni numai din aceste regiuni 
subconştiente ; ar fi să renunţăm la toate binefacerile inteligenţii 
umane. Era firesc ca unei mişcări de anulare a activităţii inte
lectuale să-i urmeze o afirmaţie a primatului inteligenţei; prin 
intelectualizarea emoţiei, această poezie este poate poezia de 
azi sau va fi, probabil, cea de mâne. Puterea de agresiune a 
simbolismului pare oricum în descreştere ; în locul lui Belphégor, 
se arată în zare casca Minervei. 

* * 
Privit în cadrul literaturii române, simbolismul a produs, 

după cum am spus, romanţa sonoră şi funambulescă a d-lui 
I. Minulescu, poezia interioară, dar limitată a d-lui Bacovia şi 
litania muzicală a d-lul Camil Baltazar. Valoarea acestei poezii 
antiintelectuale este apreciabilă. Problema a fost pusă însă alt
fel : d. Davidescu porneşte literatura română delà un curent li
terar care, prin esenţa lui, se aşează în afara contingenţelor etnice. 
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Originalitatea artistică a unui popor nu se poate găsi în 
stare pură decât în producţiile populare. Nu credem, de altfel, 
în creaţiunea colectivă ; în arta, mai puţin ca oriunde, nu avem 
idolatria democratică. O operă de artă este elaboraţiunea unui 
singur creator; colectivitatea rotunjeşte sau deformează. Din 
regiunile adăpostite şi obscure de unde vine, literatura populara 
este însă, înainte de toate, semnificativă ; ea traduce în forma 
cea mai nemijlocită suma însuşirilor psihice ale unui popor. 
Sub acest raport, rasa noastră şi-a făcut dovezile ; sufletul ro
mânesc are note specifice şi virtualităţi artistice incontestabile. 
Mai malt decât atât : prin condiţiile speciale ale desvoltării 
noastre culturale, spiritul literaturii populare s'a continuat şi 
în literatura cultă; Creangă şi Coşbuc, îndeosebi, duc pânăla 
cea mai înaltă expresie artistică sufletul etnic păstrat în forma 
lui pură. Orice literatură cultă nu se poate desvolta totuşi de 
cât dacă e fecundată şi de spiritul universal ; contagiunile ar
tistice nu schimbă sufletele popoarelor ci le determină numai 
expresia ; şcolile sunt receptacolele variate ale aceluiaş conţinut. 
Prin exaltarea trecutului, a tradiţiei, a literaturii populare, ro
mantismul a lucrat şi mai energic în sensul naţional; deşi in
fluenţaţi de literatura franceză sau germană, Alecsandri şiEmi-
nescu sunt încă reprezentativi pentru sensibilitatea românească; 
romantismul le-a sporit chiar însuşirile etnice. Prin cercetarea aten
tă a mediului, —a naturii sau a societăţii, — prin analiza sufletului 
omenesc în notele lor specifice, şi naturalismul a impus lite
raturii cadre naţionale ; metodele pot veni de aiurea, materialul 
sufletesc rămâne acelaş ; influenţa lui Maupassant se poate re
simţi astăzi după cum se resimţia odinioară influenţa lui La
martine, ne regăsim însă în povestitorii noştri nu numai prin 
însuşiri ci şi prin obiectul literaturii lor : oameni şi lucruri, 
peisagiu interior şi peisagiu exterior. 

Nu tot aşa şi în literatura simbolistă. 

Sondând sufletul pentru a ai unge până la fondul lui mu
zical, simbolismul nu e arta particularului ci a generalului ; nu 
e o artă naţională ci o artă umană ; nu porneşte din conştient 
ci din inconştient ; izvorând din lumea instinctelor, e mai mult 
de resortul fiziologiei decât al psihologiei. Prin esenţă, simbo
lismul nu e românesc ci omenesc; prin tecnica, el e o ade
vărată producţie de colonie franceză. Literatura română nu 
poate deci începe, nici nu se poate continua printr'însul. Fizio-



nomia ei e cu totul alta : prin Alecsandri, Eminescu, Creangă, 
Caragiale, Coşbuc, Goga, Sadoveanu, Brătescu-Voineşti, Hogaş, 
Reb reami şi alţii, sufletul românesc nu se ridică numai până 
la o expresie artistică întâmplătoare ci până la o artă naţio
nală, conştientă de solidaritatea ei şi profund originală. 

E. Lovinescu. 

TRISTEŢI DE TOAMNA 

Ferestrele cernite şi streşinile roase 
prin care curge brună tăcerea nopţii joase 
(ca un tavan sub care privirea ţt-o apleci) 
şl uliţele strâmbe ca nişte braţe rupte... 
S'a ostenit oraşul cu toamna grea să tuple 
şi-acum îşi frânge trupul sub biciul ploii reci. 

Prin locurile-acestea (azi,par'că sunt morminte) 
ne-am fremătat (ca plopii) duioasele cuvinte 
şl ne-am privit fin ochii în care lebezi plâng. 
Trist, au zburat de-atuncia, ai părului tău corbi 
şi sufletele noastre sunt azi ca nişte orbi 
care pe uliţi negre sub vântul sterp se strâng 
şi-şi picură (ca cerul în sdrenţe) desnădejdea. 

Plâng iară lacrimi albe, stelele în fântâni 
şi trenurile pleacă cu-aceeaşi întristare, 
şi frunzele cad iară trudit, ca nişte mâni, 
pe care le sdrobise şi ultima aşteptare. 

In nopţile mâhnite, de ploi şi linişti roase 
ce caută pe drumuri, orb, sufletul meu frânt ? 
fa-i, toamnă, dcpe umeri clipele dureroase 
şi'ngroapă-mi-l odată cu frunzele'n pământ. 

Ilarie Voronca 
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Frunze de aramă, pasări călătoare, 
Lacrime, suspine, palide fecioare, — 

Toamnă ! 

Fiori aitate 'n glastre, drumuri prăfuite 
Dangăte de clopot, stinse, răguşite, — 

Toamnă I 

Cântece stridente, zări pustii, deşarte, 
Ţipete-ascuţite. undeva, departe, — 

Toamnă ! 

Nopţi fără de stele, vise sfărâmate, 
Picături de sânge, frig, singurătate, — 

Toamnă ! 

Al. T. Stamatiad 

R O M A N Ţ A PROVINCIALA 

Brau sosiţi de curând in provinola, mare de altfel, şi cam 
arhaica. Străini ou totul de loc, l i se recomandase deocamdată, 
o locuinţă mobilată la doamna Vanghete. O temee tn vârstă —li 
se spusese foarte cum se oade şi unde v o r fi mulţumiţi . 

O locuinţă onorabilă şi o gazdă bună, era toomai ceeace 
trebuia Sabinei/ singură cu fetiţa. Bărbatul ei, şef de ocol silvic, 
era mai mult peafară. 

Iu oraşul nou şi străin Sabinei ii plăceau mai ales casele. 
Nu semănau ou cele de aiurea. Fireşte nu »rau toate la fel. dar 
aşa de multe oă predominau şl dau culoare locală : Case vechi 
boereşti, cum vez i încă pela unele moşii. Cam ioase la vedere. 
L&ţite în voie , fn mijlocul ogrăzilor de cel puţin un pogon, iar 
grădinile din fund, poate şi mai mari . A lbe de tot, văruite şi cele 
mai frumoase, acele care ii plăceau mai mult. cu stâlpi groşi de 
zid, tot văruiţi, care sprijineau un ceardac. Stilul ăsta vechtu şi 
simplu avea o mare nobleţă şi stâlpii căpătau un aspect de pila
ştri antici, prin linia lor curată. Erau groşi cât nu i-ai fi putut 
cuprinde ou amândouă braţele, cu varul proaspăt, dar subt el 
tencuiala veche te impresiona,fatingând resortul prin care sim
ţim preţul lucrurilor dedemult. 

Casa d-nel Vanghete, era de altfel, mică, foarte mică : încă 

1) Din volumul de poeme : „Cortegiul Amintirilor", care va apare. 



mai turtită, pierdută în mijlocul a trei pogoane de ogradă jur în 
jur neorânduită, cu iarba crescută în vo ie . Apo i grădina încâlcită 
de tufe, de pomi roditori, de pomi sterpi, ou câte o movil i tă , ou 
şurile unele mai rânduite, unele prăvălite,, cu puii de găină, de 
raţă, de curcă mai ales. Sute de pui albi de curcă. 

După ce totul fusese orânduit cu D-na Vanghete şi geaman
tanele transportate, Sabina sosise pe jos ou feti ţa la noua ei lo
cuinţă. Gândul că o să cunoască pe D-na Vanghele , o cam stân
jenea, cu toate că o văduvă bătrână, singuratică, nu a v e a cu ce 
o intimida. Orice străin reprezintă numaidecât primejdia .mare 
conţinută în necunoscut, dar o fiinţă nouă cât de inofensivă, e 
totuşi un mic obstacol în drum, o pietricică dacă nu o buturugă, 
pe lângă care trebuie să treci nevătămat. E o vorbire nouă, adică 
semnalul neliniştitor al unei prezenţe interioare. Un créer çu gân
duri străine şl o voinţă cu fapto neprevăzute. 

D-na Vanghele era văduva unui Consilier la Curtea de apel, 
pe când era acolo în local i tate Curte. Sabina nu văzuse în pr ima 
zi pe D-na Vanghete. O ţigancă, unica servitoare, femee veche 
de curte, împuternicită pentru instalarea chiriaşilor, o scuzase. 

— Să ertati pe cucoana ! D-neei e cam bolnavă ! — şi lăsându-
?i în prag papucii, în oiorapi curaţi deschisese încet uşa on gea
muri oare da pe pridvorul mic cu stâlpi albi. Sabina se trezise 
în întunericul răcoros al unui mic antreu curat, lustruit, cu uşor 
miros de terebentină şi de sulfină. 

— Poft i ţ i ! spuse tot încet Ioana. 
Sabina pusese mâna pe ivărul din stânga al unei uşi joase 

cu un singur canat, vopsi tă cu uleiu gris. Atunci Ioana exclamase : 
Nu ! Nu speriată — şi Sabina lăsase clanţa. 

— A c o l o e odaia Domnului. Nu intră nimenia! 
O casă plină de umbre caşi de umbră, cu odaia unul dis

părut: — consilierul—închisă şi inviolabilă. Mai era o uşe la drea
pta. Intră după Ioana. O cameră largă, curată, umbroasă, cu 
două ferestre pătrate şi scunde care dau spre grădina din fund. 
Cam trist! 

— £ salonul! zise Ioana respectuos. Nu a mai şezut nimeni 
după Domnu ! 

— Care Domnu? gândi Sabina. — Altul . 
Ioana avu o ezi tare: — Tot Domnul! Fratele cucoanei — zise 

— a murit acu un an de piept, de s'a bolnăvi t şi D-neei şl nu-şi 
mai v ine în fire. 

Salonul unui ofticos ! Toată ziua d'întâi şezuse pe marginea 
unui fotoliu cu fetiţa lângă ea.:Pe urmă se deprinsese. Sabina în
chipuia tovărăşia asta frăţească, singura mângâ 'ere a văduve! 
bătrâne. 

— Domnui ! — spuse Ioana — n'avea decât 35 de ani. 
Aşa dar un frate mult mai mic, caşi un copil . Să-1 vadă 

istovit de o boală aşa tristă şi să rămâie lără e l ! O durere mare, 
care-1 sdruncinase sănătatea. 

Zilele următoare zărise pe D-na Vanghele trecând din odă-
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iţele ei, care erau la marginea cealaltă, dincolo de odaia mortului 
spre bucătărie ; o îemee toarte grasă, greoaie de tot la mişcări. 

Apo i într'o seară în curte o cunoscuse. Gazda se arătase, 
îoarte int imidată deaceea se înţeleseră numai decât foarte bine. 

Un corp diformat de obesitate, o faţă mare, urâtă, cu trei 
rânduri de guşi, ochii mici graşi, albaştri, tâmplele netede, negre 
abia argintate, o vorbă anevoioasă cu respiraţia penibilă caşicum 
toate coridoarele aerului erau îmbâcsite. Totuşi ceva distins, 
cuviincios, o demnitate care compensa aspectele disgraţioase. 
D-na Vanghele se servea cu precauţiune de mâna dreaptă. 

— Coana nu poate face nimica! — zicea Ioana care era de
vota tă ca o roabă. O roabă, dealtfel, care nu auzea decât şoapta 
blajină a poruncilor. Stâpână-sa ou ridica glasul niciodată. 

In oe priveşte caracterul, D n a Vanghele, era rezervată dar 
foarte bună, izolată dar foarte serviabilă. Uneori ruga pe Sabina 
să ia masa cu ea ca pe o rară plăcere a vieţei ei pustii. A v e a 
atunci atenţii delicate, un fel de armonii interioare cu totul di
ferite de aparenţele ei. 

Sabina citea toată ziua cu lăcomie. Era singura întrebuin
ţare a timpului. Zilele lungi, lungeau lectura. îşi muta scaunul 
după lumină până ajungea la fereastră. Aco lo o distrăgea delà 
carte, aceea nespusă fineţe a amurgului care aci era deosebită 
de aiurea. Un ceas care se intercala între zi şi noapte cu o inter
venţ ie suavă. Caşi casele, caşi ogrăzile oraşului, serile erau noi 
şi atrăgătoare. 

Dar într'o amiază opărită de Iulie, pela cinci abia, uşa dea-
îară se bătu de perete şi o făcu să tresară de grija să nu se tur
bure liniştea amintirilor dincolo fn odaia Domnului. 

Ioana se năpusti într'o parte ca beată, şoptind numa; un 
răcnet care n 'avea puterea să iasă din gâtlej : 

— Moare cucoana! 
Sabina alergă. In fotoliu D-na Vanghele, rotea ochii, strâmba 

gura, crispa mâinile, gemând ca un bubaiu. înainte de a apuca 
să se sperie, Sabina începu să o frece, ţipă Ioanei să-i pue c&rpe 
ude pe cap. Pe trupul acela mare, mâinile Sabinei erau mici ; nu 
ajungeau. Tremurau nu de emoţiune, ci de oboseală. Era deste! de 
trupeşă dar nu avea multă putere. Delà pumni mâinile se fran
getta şi din umeri braţele o dureau tare. 

Nu se desmeticise încă bine, dar simţea câ trebuie să iu pte 
cu nametul acela al trupului, că acolo e primejdia. Impinges din 
toate puterile ca sä räsbeascä namila de carne pietroasă. 

Cu vinele niţel umflate pe fruntea roşie, cu gâtul încordat, 
ou gura strânsă, proptită pe vârful pantofilor subţiri de casă, 
Sabina gemea şi gemetele ei, cu horcăitul tot mai greoi al D-nei 
Vanghele, cu plânsul Ioanei, umpleau casa de un vuie t ciudat. 
Dar e le nu băgau de seamă. P e gâtul Imens, sieios al gazdei, pe 
frunte, pe brazdele cărnoase ale feţei, curgeau din compresa şi-



roaie de apă care udaa capotai subţire al Sabinei, eu pete reci 
oare se înfierbântau. 

La început o întărea privirea D-nei Vangheie , care îndată 
oe-i slăbeau mâinile, se pironea pe a ei pleoştită şi rugătoare, dar 
puterile treptat i se slobozeau şi rezistenţa ce întâlneau era tot 
mai mare. Ajutorul ei numai putea nimic. 

„Doctorul*! —striga Ioanei care, în genuchi, Ireca picioarele. 
— Nu ştiu! Nu ştiui — boci . — Eu nu ieşeam din curte. 
„Da-te!... trebuie!... întreabă*. — apoi se râsgândi. Să rămâie, 

acolo singură ! 
— N ' o las ! N ' o las ! — se vă ie ta ţ iganca cu dragoste, pu

nând capul pe genunchii bolnavei. 
Sabina se descleştă din cangea mâinitor D-nei Vangheie, 

care o apucase de braţe, şi lugi spre poartă. Ochii sărmanei bol
n a v » clipeau acum în sas spre frunte, albind. 

Strada era pustie. Ţipă : „Ajutor"! — O îemee se ridică pe 
zidul ruinat al gardului vecin, apoi se trase înapoi... un om, doi 
băieţi, trecură nepăsători. O birjă cam hodoroagă cotea pe hui-
dioioara canalului spre strada lor. 

— «Stai ! Moare cineva aici ! Adu doctorul* ! 
Jidanul bătrân, lăsă caii mai încet: 
— Nu pot !.. B ceas de gară.! 
— „Lasă g a r a ! Moare!.. Te rog ! te rogi . . 
Nu-şi da seama de ea, aooio în praf, în drum, desbrăcată, 

în oraşul acela străin : Ţipa, se ruga ca pentru o nenorocire 
proprie. 

— Dà cine moare ? 
— „ D n a Vangheie"! 
— Săraca cucoana Adi l ina !. . Las că merg ! se înduplecă şi 

porni. 
Sabina alergă spre casă. La uşă se opri. Parcă n'ar mai fi 

intrat până venea Doctorul, dar Ioana tocmai atunci răcni ca 
înjunghiată- In picioare acuma, ţinută de Ioana în braţe cât în
căpea în ele, D-na Vangheie hidoasă, svâcnea capul şi asvârîea 
mâinile înainte. Unaisbi ca o pârghie pe Sabina, peste care îndată) 
se prăvăl i o pâpuşe ţeapănă, uriaşă. Prin ce încordare ŝ Jag"^ 
lovitura, nu se poate explica. 

Elasticele aste minunate ale muşchilor, de a căror perfecţie 
tot progresul invenţii lor umane nu se apropie în cele mai ingeni
oase fabricaţii , aceste fibre subţiri, ţesute între ele fragi), au la 
nevoie rezistenţa oţelului. Ca pieptul, ca braţele pline, dar deli
cate ca puteri, Sabina prin instinct arcuise şalele ca pe o asâ 
fermă, şi subt lovitură rămăsese în picioare, cu sânnl strivit. 

Era atacul cel mare, definit iv al paraliziei. Boala asta ti
căloasă care turnase plumb în carnea masivă a D-nei Vanghe i e , 
îneă deatunci delà moartea Domnului, acum ucisese orice mişcare 
în grămada voluminoasă a trapului. Nu era moartea cea când 
pipăi cadavrul şi întâlneşti o pâpuşe întâiu de ceară apoi de lemn, 
mai pe urmă de piatră. Colosul D-nei Vanghe ie prăbuşit peste 
Sabina, era turnat în plumb, în bronz. 
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Ioana trăgea înapoi din răsputeri de corpul rigid. Oând II 
desprinse puţin. Sabina putu libera mâini le apucate dedesupt, şl 
ou mari sforţări împinseră sărmana îemee până la pat. O distanţa 
de o jumătate de metru lungă ca un calvar. O culcară. 

Atunci se auzi uruitul unei birje. Intră mic, slăbuţ, cn oche 
lari pe ochii miopi cu pleoape roşii, Drul Franz, medicul de casă 
al D-nei Vanghete. TI seconda la îngrijirile necesare. Rezultatul 
ultim dobândit fu : partea dreaptă întreagă paralizată. Acum 
D-na Vanghete se uita la ei cu un singur oehiu viu In care lu
mina inteligenţei era şi mai sinistră. Ce va îi gândit ? Ce v a ii 
simţit ? De vorbi t nu putea vorbi . 

— Poate să-I revie puţin cuvântul, m â i i e , poimâne - - zise 
doctorul Se ocupară puţin unul ds altul. Doctorul Franz care era 
mai de casă, deplânse accidentul aşa de supărător pentru Sabina 
care era străină. D-rul era un om blajin, inteligent dar t imid şi 
de fire melancolică. 

Vorbi cu multă stimă de D-na Vanghele : o îemee cu suflet 
aie- şi care avusese mari nenorociri. Cine era să o îngrijească acum? 

Ioana nemişcată, cu mâinile el negre sbâroite pe capătul 
patului, cu ochii dulci ţintă Ia lata hidoasă a D-nei Vanghele, răs
pundea întrebărei. 

— Noroc de ţiganca asta credincioasă ca un câine! 
Sabina trecu o noapte rea. Sforţările, emoţia, î l sdruncina» 

muşchii. Simţea urmele dureroase ale degetelor de lier, oare lăsa
seră albăstrel! pe braţe. Fr ica pe care nu o avusese atunci, loa 
acum şi ea conştiinţă. Dar dimineaţa se gândi iar fără teamă la 
D-na Vanghele. Sta acum în fiecare zi un ceas, două. acolo. Săr
mana bolnavă o pr ivea recunoscător cu ochiul ei cel viu. Tot 
nu putea vorbi. Sau nici nu vroia. Cine ştie ! 

In t imp oât Sabina ţinea tovărăşie stăpâne-si. Ioana putea 
regula puţin treburile casei. Adesea venea şi o vecină soţia unui 
Coione), o femee distinsă, dar bolnăvicioasă. Vorbea de D-na Van
ghele. cu aceeaşi stimă ca toţi. Astfel până în oeie mai urâte şi 
brutale aspecte ale vieţei, o atmosferă poetică şi Ideală, însoţea 
pe D-na Vanghele cum însoţeşte un Arhanghel ocnaşul In truda lui 
josnică. 

Sabina cunoştea acum povestea suferinţelor D-nei Vanghele. 
Ioana pe măsură ce se deprinsese cu chiriaşa cea nouă, lăsase să 
scape vre-o mărturisire asupra trecutului. Sabina putuse chiar 
privi din prag, odaia suvenirelor. 

— Cucoana nu alesese cu Domnul bucurie din necaz... cu 
boala tui... la urmă un an până îi mâncase lui viermii plămânii, 
ea îşi mâncase inima,.. Domnul— nu era chiar fratele Cucoanei— 
dar era un om aşa de cumsecade... numai la urmă îl înrălse ti
căloasa de boală... şi va i de vai... 

Sabina ştia cine fusese Domnul. Povestind ici colo cât de 
mulţumită e de gazda ei, auzise pretutindeni elogiul D-nei Van
ghele şi unele comentarii asupra necazurilor ei . 

Cu v r e o trei ani în urmă închiriase unui judecător de ocol, 
băiat serios, bun jurist, dar caracter ciudat, ursuz şi minat de o 



tuberculoză generală care sfârşise cu o agonie de un an întreg. 
Doamna Vanghele î l îngrijise cu desperare şi devotament. 

Nici o ironie, nici o desaprobare, cu toate că atât cei dis
creţi cât şi cei categorici desluşiseră că nu era vorba de o găz
duire prietenească, ci de raporturi neîngăduite pe oare totuşi o-
pinia publică, aşa de calomnioasă de obicei, le îngăduia. 

Ciudat era, că nici Sabina nu se simţea jicnită. Îndată ce 
cunoştea! pe D-na Vanghele, în faţa ta nu mai sta decât o femee 
vârstnică, cuviincioasă, tristă, plină de demnitate şi cumpătare, 
cu sufletul îmbrobodit, asfixiat subt a tâ tea straturi greoaie ale 
îâpturei, de unde nu da Inaiară nici un semn care să o acopere 
de ridicol. Sufletul nu trecea pragul fiinţei, nici al odăiei, şi strada 
nu avea din el Dici un ecou oare să supere oamenii. 

Pa t ima se eurăţase în însăşi abjecţia şi se purificase în mu
cenicie. Din cele două mizerii unite, rămăsese, curată, cu miros 
de terebentină şi sulfină, odaia amintiri lor unde nu se clintea 
Bici o hârtie, nici un portret şi rămăsese într'un loc ferecat, ne-
bânuit din D-na Vanghele durerea, care nu trimisese înaîară de
cât poruncile morţei isbăvitoare şi a tot iertătoare. Invingătoa-
rea calomniei şi batjoeorei, romanţa unei flori albastre cânta îa 
v ia ţa provincială a D-nei Vanghele . 

Sufletele celor doi, a singuratecului judecător, ros de oftică, 
şi sufletul duios rătăcit in mizeria fizică a D nei Vanghele, erau 
îngăduite fiindcă ispăşeau în nemernicia în care fuseseră întru
pate. Bucuriile lor nu stânjeneau pe nimeni fiindcă erau batjoco
ri te de însăşi înfăptuirea lor. Farmecul lor interior când lua fiinţă 
în gesturi era pedepsit de îosâşi sluţenia lor, s co lo pe loc în faptă-

Acele două mizerii, a lui şi a ei, cât de mult se amesteca
seră, până unde îşi legaseră ticăloşia făpturilor şi cât îşi bucu
raseră inimile mâhnite, era o socoteală care ieşea de subt jude
cata comună. 

Ca să batjocoreşti şi să acuzi; ar fi trebuit să uneşti ideea 
acelui păcat sufletesc cu trupul lor, şi asta era cu neputinţă. Su
fletul şi fiinţa D-nei Vanghe le stau despărţite. Nu le puteai îm
preuna prin nici o sforţare ca să le poţi judeca laolaltă. 

Numai în ea se putuse face ciudata însoţire. 
Ce simţire scârbită şi ruşinată, ce nimicnicie trebuie să îi 

simţit mormanul băligăros în care mijea fioarea albastră. 
Pentru Sabina acum, trupul acela ţeapăn care cotropea cu 

povara lui patul, nu exista chiar pentru a i face spaimă. 
Spaima trăia în'sine, deosebit de sărmana gazdă. A v e a sâ 

simtă mult t imp cum i se prăvală deasupra o statuie de oţel. 
Seara câsd deschidea fereastra, aceea tristă înfăţişare a D-nei 

Vanghele se asoundea subt gânduri duioase caşi movi la gheboasă 
subt gazonul fraged. Fără cercetare, fără turburare, Romanţa pro
vincială a bietei femei îi lumina fn suflet, pe când licărea pe tăp
şan o floare din rădăcina unei buruieni, subt geamul scund. 

Hortensia Papadai-Bengescu 



LUMINIŞURI DE TOAMNĂ 

Intro după amiază cu galben de toamnă 
şi cu zâmbit umil de soare 
cerşind ferestrelor un loc sä intre 
fiindcă frigul de afară îl doare, 

să vii, Joi, 
cu manile bolnave de rugi şi amintire, 
să'mi pui în odae stancete 
cu molcoma degetelor tale slovenire, 

Să vii, Joi, cu obrajii foi de carie simplă 
ţi de rugăciune liniştită, 
în care ochii bolnavi de regrete străjuesc 
rândul cu povestea târzie şi mâhnită. 

Am să ie privesc cum şovăi in prag, 
în galbenul dureros-îmbrăcată, 
şi voi simfi cum liniştea se desfoaie de pe Une 
foşnind putrede-amintiri de-altădafă. 

Voi simţi cum tăcerea cade troène, 
ci cum soarele sărută cu galben mat 
pereţii odăii-şi cum 
amurgul adoarme ca un copil în cântece culcai. 

Apoi-dacă sarà va veni tristă, 
am să'ţi culeg albul manilor şi'l voi pune 
lângă inimă-sa mi amintesc 
vremilt când sufle tete ni-t rau îngemănată rugăciune. 

Şi după aceia, Joi,'închide ochii ; 
rămâi în prag să te pot închide în mine, 
cum închide crama amintirea toamnei 
în căzi:e ei-când iarna vine. 

Oetombre, C A M I L B A L T A Z A R . 
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PASTEL MARIN 

Amurgul a păşit spre seară lângă ţărm, 
Şi cu braţe suflecate 
A cernut pe fiecare val, 
Pulbere aprinsă de rugină, 
îngropând în silă sgomotele toate 
In covorul de nisip pe mal... 

Prin talazurile revărsate, 
Marea doar mai saltă cadenţat, 
Frământându-se din hăuri depărtate 
Ca un monstru încătuşat... 

Luna a venit şi ea târziu 
Să petreacă noaptea-afară. 
Şi buimacă încă de somn mult şi aşteptare în pustiu, 
A încremenit pe mal mirată, 
încâlcită în crăngi sfioase de copac, 
Ca un greu mărgăritar 
Prins în părul unei fete de pescar... 

Plaja cade într'o bae de lumină.., 
Iar pe valuri s'a deschis o poartă de argint, 

?i amurgul prins deodată'n mreaja apelor ce mint, 
'a suit într'un caic întunecat 

Şi-a pierit în zarea albă de argint însidefat... 

I. Valerian 

E f f T A B E 

Mormântul meu lăsaţi-mi-1 pustiu 
O, voi, ce pân' la el m'aţi alungat; 
Să nu răsară firul colorat 
In brazda părăsitului sicriu. 
Să nu-şi aplece spicul auriu 
Vre-o candelă, pe lutul îngheţat 
Infigeţi-mi la groapa, despuiat, 
Un arbore uscat de timpuriu. 

Să na venifi plângând la groapa mea 
Ci doar când fi-veţi mândri, fericiţi, 
Sau treceţi blestemând pelângă ea. 
Priviţi-o ca pe-o urnă de noroi 
Să ştiu că sunteţi voi cari-o priviţi: 
Lăsaţi-mă, lăsaţi-mă 'ntre voii 

MIHAIL CELARIANU 
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Pe fire lungi de gânduri obosite 
înşiră boabe de tăceri prea grele. 
Adună 'n scotea minţii visuri ne 'npltnite 
Şi răsvrătiri nebune 
Şi 'n urna sufletului ei pustiu de soare 
Ea 'ngrămădeşte-o 'ntreagă sărbătoore 
De bogăţii şi de dorinţi ascunse. 
Şi-aşă împodobită, deşi goală, 
Cu părul desfăcut şi mâini întinse, 
Princesa oarbă, şovăind coboară 
In albele grădini ce dorm în noapte. 
Ţesând un vis sub cer de primăvară 
Fântânile de piatră susură-o poveste 
Ce-alunecă in şiruri de mărgele 
Şi 'n şghtaburile roase şi secate, 
Ca ochi uscaţi ce-aa plâns prea multă vreme, 
Columbe albe dorm ispititoare, 
Ca eventalii de mătase albă. 
Princesa oarbă 'ntlnde măna-i pală... 
Se pleacă binişor şi suspinând 
Lc 'mbrăţişează sufletul lor blând. 
Ar vrea să le adune toate 'n suflet 
Cu patima femeii, ce odată, 
Visa să-şi facă un colan albastru 
Din picăturile subţiri de apă. 
Se lasă caldă şi ispititoare 
Pe piatra rece a fântânii albe, 
Cu braţe 'nttnse, ademenitoare, 
Voind să strângă 'n sufletu-i un vis 
Şi nici ea singură nu ştie 
•Când somnul sufletul t-a 'nchis. 
Şi-aşă cum doarme goală şi ciudată 
Pe marginea fântânii şoptitoare 
Ea pare-o statuă cioplită ' « piatră 
Adusă ca un arc şi 'ngândurată, 
Pe care luna trage vtne-albastre 
Şi zâmbete fugare de lumină. 
Iar dungi prelungi de stele căzătoare, 
In păru-i greu de-aramă se anină, 
Ii pune noaptea praf de-argint pe gene, 
Pe ochii morţi o lume de mister, 
La glesne cercuri albe de lumină, 
Pe sănii mici cu licăriri de cer. 
Iar micile columbe graţioase, 
Cum dorm cu ciocu 'ntins spre sănii ei, 
Par vagi dorinţi ce-i ciugulesc fiinţa, 
Făcând să se 'nfioare clopoţei. 

Sanda Movilă 
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PROBLEME VESELE: PENTRU EDUCAŢIA CLASICĂ 

Je rêve que tout ce que vous 
venez de me dire est plus pré
cieux que solide. 

Le ne reu de Rameau. 

Am desluşit destul de olar ? pentru noi există ca două lu
cruri deosebite tare, cultura st învăţământul ; nu există decât o 
singură cultură: eea clasică şi nu există decât un singur. Învăţă
mânt : eel ştiinţific. Astăzi şi cultura şi Învăţământul se predau 
laolaltă şl sunt amândouă tot at&t de puţin eficace. După şase anj 
de latină tn lioeu, nu putem traduce decât cele câteva capitole şl 
cele câteva sute de versuri, din Cesar, din Cicero, din Virgil şl die. 
Ovld. Nu-1 cunoaştem pe Cicero, căci câteva capitole izolate, n « 
sunt Cicero şl nu-1 cunoaştem pe Virgil căci câteva versuri dia 
Virgil, nu sunt încă Virgil. Face, pentru atâta rezultat, să fi» 
menţinută limba latină în liceu ? (Cea greacă a dispărut de multa 
vreme, chiar Ia noi, unde a constituit de fapt, prima cultură, pe 
care am apuoat-o). Da, susţine Francis de Miomandre : a nu; şti 
latina, dar a 11 cunoscut o, a 11 frecventat-o, e un îel de certificat 
de bună creştere şi un început de gust. Poate Insă 11 chinuit elevul, 
timp de 6 ani, numai pentru atât — pentru arier-gustul unor 
versuri, niciodată rumegate şi memorizate prost ? Franţa ţine 
să păstreze totuşi tradiţia latinei ; nu e limba franceză un jargoa 
latin ? Acelaş Interes ne porunceşte acelaş conduită : dacă aveai 
ceva latin în noi,>tunol de bună seamă, latină ne este numai limba-

învăţământul ştiinţific şl el, n'are sorţi de Izbândă, mai fe
riciţi. O minte ageră pesemne a hotărât că trebuesc date extrase 
şl rezumate, din toate ştiinţele — dar absolut din toate. Rămâneau 
interesante. In planul acesta, Ideile generale — singurele care pot 
încă inspira o noţiune de cultură. S'a decis că ideile generale (şi 
ce era altceva civilizaţia greacă !) sunt de prisos, când e vorba de 
ştllnţi «exacte*. Un învăţământ organizat, ar fi remediat acestei 
lipse, punând ştiinţele ,exacre* să fie predate In natură, sau fn la
borator, ca astfel elevul să ia cât mai pe larg contact ou ele şl să 
înlăture cât mal mult, exerciţiul de memorie. Se ştie cum se pre
dau ştiinţele : elevul ştie formule, dar nu chimie, ştie probleme, 
dar nu algebră, ştie vertebre şi nu anatomie, ştie date dar nu is
torie, ştie specii, dar nu zoologie. Din fericire, ieşit din şcoală, 
adultul uită complect celace a învăţat ; dacă ar ţine minte, ar 
duce cu sine toată viaţa un balast, care l-ar incomoda totdeauna 
şi care nu i-ar folosi niciodată. In cazul acesta învăţâmântul£zni 
e un pericol ; e un prisos. Suprimarea lui, ar lungi cu încă două 
decenii viaţa fiecăruia din noi. O problemă de longevitate. 

Să nu confundăm acum ştiinţa, cu Învăţământul ştiinţific. 



In t imp ce învăţământul a creiat numai imbecil i — ştiinţa a creat, 
până la rezultatele ei, deocamdată numai practice, o nouă atitu
dine: spiritul de curiozitate. Expresia acestui spirit o precizează 
idei?*. în care Lessing asigura oă nu iubeşti adevărul, cl căutarea 
lui. Iată deci ştiinţa, devenind şi ea, într'o minte largă, un s c o p 
ati un mijloc. Lessing a îost un diletant, cum un diletant a fost 
Goethe, ştiinţa, deastădată pentru câţ iva oameni, devine e cul
tura. Diletantul: iată tipul superior al oricărei culturi. 

învăţământul ştiinţific poate crea o rasă normală, complectă, 
de oameni utili societăţii. Poate cultura clasică crea o rasă altfel 
deeât infirmă? Absolventul ştiinţific, îl poate ignora pe Vi rg i l , fără 
pagubă. Poate absolventul clasic, să-I ignore pe" Newton, sau pe 
Darwin ? Dar dacă există o prăpastie între cultura clasică şi învă
ţământul ştiinţific ea nu mai există între cultura clasică şi ideile 
generale. V a trebui să se deştepte în mintea celor dedicaţi vechi
lor civi l izaţ i i şi acest spirit de curiozitate care, în a ult ima analiza, 
nu face cu cultura clasică, decât un singur obiect. 

Dezbrăcate de contingenţe şi de folos practic, ideile gene
rale, pot concura cu studiul limbilor clasice, la crearea tipului 
superior, cu cari se pot mândri bătrânele civi l izaţ i i . Fără îndoială, 
adultul format de această şcoală, e un l ivresc; instinctul lai de 
vi ta l i ta te e slăbit. să nu i se ceară demagogie , nici patriotică, nici 
democratica : Schopenhauer cere pentru el, să fie scutit de servi
ciul militar căci „fiecare act din v ia ţa de soldat exercita asupra 
Ini o influenţă demoralizatoare". Oât de departe suntem de ideo
logia pragmatista — cât de departe de teor ia care cere omului 
aou cât mai multe instincte — şi mai primare '• 

N o să mai deosebim deci deoparte cultura clasică, de,al ta 
•ea ştiinţifică, Cultura clasică nu mai poate exista astăzi ca tn 
vremi ; ea trebuie să încoroneze studiul ideilor generale, sumaşi 
esenţa ştiinţelor practice. Cele două rase care rămân din învăţă
mânt . utilitarii şi diletanţii, deşi la o formidabilă distanţă, nu 
vor mai avea între ei o prăpastie de neînlăturat. Diferenţa v a ra
mane între ei de calitate, nu de materie. 

învăţământul democratic produce sub pretexul tutilitar, o 
rasă de oameni avizi , setoşi de a parveni, în care aperitivul de 
ştiinţa gustat în şcoală, dezvol ta şl mai mult instinctele posesive 
eeie mai inferioare. Numim astfel, spre deosebire de Instinctele ani
male, toate instinctele pe cari vieţuirea în comun, socială, le-a 
născut. 

Absolventul şcoalei clasice făcând din studiul lui un scop, 
fără alt folos decât satisfacţia simţită, îşi va putea exercita sufle
tul pentru voluptăţi mai mari şi mai dificile. Bl singur v a avea 
calul cu care se poate intra în Troia şi zdrenţele ou care II poţi 
amăgi, pe divinul porcar Eumen. El v a fi diletant — în sensul în 
care, scriind „Teor ia culorilor", Goethe era un di letant—şi v a îi 
« n artist, în sensul fn care, desluşindu-şi m dialog filozofia, Platon 
era un artist. V ia ţ ă interioară se poate numai în paguba instin
ctelor posesive (nu mă gândesc decât în urmă, la cel sexual) şi 



Booîeţaa intelectuală se legi t imează numai pe v ia ţa interioară. 
Diletantul nu mai apucă v ia ţa decât prin imagini ; el doreşte în 
imagine şi se satisface în ea. Iată dece pentru fartist nu poate 
exista o problemă morală ; morala nu există decât acolo unde nu 
este moralitate şl arta, suplinind posesiunea prin imagine, su
primă toată lumea morală. Artistul posedând via ţa In imagini, 
realizează morala fără constrângere, cum Ixfon posed&nd'o pe 
JuQona a posedat, din voinţa lui Jupiter, numai aparenţa ei. 

B. Fundoianu. 

m E 
ÎNSEMNĂRI LITERARE 

Ignotus : In umbră şl tăcere, 
poeaii. Cititorii noştri îşi mai aduc 
poate aminte de apariţia ini Igno
tus !a primul an al Sburătorului 
şi nu vor fi uitat chiar unele din 
poezii: Căutătorul de comori, Pa
harul, Vasul myrrhin, Reîntoarce
rea, Tripticul zilei, — poezii ex
trase dintr'un caet cu multe altele. 
Sab arhaismul unei versificaţii 
simpliste şi al unui material poe
tic scos din uz, Ignotus arăta nu 
»umai o sensibilitate caracterizată 
prin dulcea melancolie a revolu
ţiei iremediabile a timpului dar 
şi o tendenţă de intelectualizare 
(en mijloace verbale insuficiente) 
a inspiraţiei. Ignotus e un om de 
ştiinţă : de aici şi caracterul întâr
ziat dat şi gravitatea poeziei sale. 
In volumui apărut de curând, cer
ca! activkăţiiîui poetice se lărgeşte; 
aproape întregul caet a trecut în 
vo am : stâsgăcia formei se acuză 
deci în dauna poetului. Dar ceia 
ce nu i se poate ierta ini Ignotus, 
e felul cum şi-a tipărit volumul: 
pe copertă, un tânăr (învăţat de
sigur) priveşte inexpresiv într'un 
microscop, deasupra căruia stră-
jueşte un fluture; ştiinţa unită deci 
cu poezia. O simbolică atât de ief
tină şi un desen schematic de a-
becedar 'nu trebuiau să ascundă 
cartea în care se află, totuşi, Că
utătorul de comori. 

Ovid Densusianu. — Figurina 
d-lai Ovid Densusianu publicată 
primăvara trecută în Sburătorul 

ne-a adus oarecari neplăceri: u'a 
fost înţeleasă de însuşi d. Densu
sianu. Noi i-am dedicat-o omagial ; 
ne doare deci să ne vedem neîn-
ţeleşi. Am putea fireşte recurge la 
posteritate ; mărturisim că am fi 
preferat înţelegerea contempora
nilor şi mai ales a d-lui Densusianu. . 
Panctul de plecare al neînţelegerii 
noastre este deosebirea pe care 
o facem între talent şi caracter. 
Opera poate fi caducă; prin atitu
dine scriitorul poate deveni totuşi 
un ferment mult mai fecund de
cât operele cele mai isbutite : este 
cazul d-lui Densusianu, 

Prin anemia inspiraţiei, prin ar
tificialitatea formei, versurile poe
tului Ervin nu trăesc; prin lipsa 
de personalitate a literaturii cola
boratorilor şi a criticei d-lui Den
susianu, fără idei generale şi fără 
sevă, Viaţa nouă n'a determinat 
nici o mişcare în literatura româ
nă, cu toată atitudinea ei necesară : 
nimic nu se face fără talent N'a-
junge să reclami poezie nouă; dacă 
eşti poet trebue s'o faci ; iar dacă 
eşti critic, trebue s*o selectezi şi 
s'o impui şi prin căldura convin
gerii dar şi printr'o simpatie şi so
lidaritate, pe care d. Densusianu 
nu ie cunoaşte. 

Aceste sunt rezervele ; ele trec 
însă în pianul al doilea. Peste po
etul Ervin şi peste îndrumătorul 
Vieţei noi, se ridică, dincolo de ca
drele literare, personalitatea d-loi 
Densusianu. Faţa de ea ne expri
măm o admiraţie fără reticenţă. 



SS fii un Învăţat onorabil şi necon
testat de nimeni şi să te piteşti 
douăzeci de ani sub an pseudonim 
pentru a tipări poezii inofensive, 
despre care nimeni nu scrie, ni
meni nu vorbeşte, ca de un mic 
păcat clandestin ; sâ scoţi cu imen
se sacrificii materiale timp de doua 
decenii o revistă, pe care n'o ci
teşte nimeni şi in care nu tipăresc 
poezii decât câţiva studenţi înce
pători şi câteva domnişoare sen
timentale ; — este dovada unei per
severenţe admirabile. Lipsit de da
rul comunicativităţii, izolat ca un 
stilit din deserturile Egiptului, să-ţi 
pui candidatura de deputat inde
pendent sub regimul votului uni-
versar(penìru a întruni câteva zeci 
de voturi) ; sărac, să scoţi un ziar 
politic, pe care să-l scrii aproape 
singur şi, de altfel, fără talent, 
delà articolul de fond pană la adre
sele de pe bande ; — este dovada 
unei forţe imense, Împinse până 
la halucinaţie, desigur, dar din ca
re se fabrică stofa eroiior. In or
dinea cosmică, o astfel de forţă ar 
fi determinat revoluţia pământului 
in sens invers ; e păcat insă că se 
chel tueşte pe poeziile Ini Ervinşi 
pe notiţele inofensive ale Vieţei 
noat. 

D. D. Pfitrăşcanu : Doranti Nae, 
scene din vremea ocupaţlei...Svm-
tem tn întârziere cu Domnu Nae; 
domnu Nae ne va ierta totuş. V o 
lumele d-lui Pătrăşcanu merg pâ
nă la ediţia a doua; notiţele cri
ticei au deci perspectiva de a-şi 
păstra o actualitate şi după un răs
timp oarecare. Cazul d-lui Pătrăş
canu a mai fost explicat In Sbu
rătorul : lipsit de simţul formei în 
genere şi al limbei In specie, franc 
cacograf deci, d. D . Pătrăşcanu ne-a 
arătat In primele două volume 
(Schiţe şi Amintiri, şi Timotheimu
cenicul) un fel de humor şi comu
nicativitate In povestire, care, în 
lipsa artei, sunt totuşi talent. Fă
ră să fi câştigat ceva In artă, Can
didat fără noroc nu mai poate fi
xa atenţia cititorului ; comunicati

vitatea s'a volatilizat. Dar delà Can
didat şi până ia Domnul Nae dis
tanţa e şi mai mare ; criticei române 
i-a scăpat catastrofa acestui laient 
nativ. 

Atitudinea scriitorului In timpul 
războiului a fest odioasă ; criticul 
trebue să-şi facă deci violenţă pen
tru a nu confunda pe scriitor ca 
oratorul intempestiv din par/amen-
tui delà Iaşi. E drept însă cà d. 
Pătrăşcanu nu-1 ajută cu nimîe. 
Scrise In timpul ocupaţiei, când 
se credea deci în biruinţa germană, 
schiţele acestui volum, cu o In-
căpâţinare vrednică de o cauză mai 
bună, au fost păstrate intacte : ha-
morul, de altfel, puţin inventiv a l 
povestitorului, se îndreaptă asupra 
a tot ce s'a realizat apoi. întrucât 
poate fi ridicol bietul Domnu Nae 
când susţine, de pildă, că vor veni 
In Europa un milion de ameri
cani — , când, de fapt, au sosit două 
milioane; sau că vor veni aeropla
nele franceze delà Salonic, când a-
ceste aeropiane au şi sosit ? Tot do
mnu Nae a prevăzut mai bine In cre
dulitatea lui generoasă, decât d. de
putat Veveriţă în încăpâţinarea lui 
maniacă Toate insultele pe care 
le putea arunca ţării un om cuprins 
de o subită demenţă în momentai 
când îşi credea prevederile birui
toare,—toate aceste insulte aduse 
sentimentului naţional au fost men
ţinute, deşi pălmuite de brutala 
desminţire a evenimentelor. Nimie 
nu l'a schimbat pe d. Pătrăşcanu; 
e omul lui Horaţiu, pe care rui
nele cerului nu l'ar clătina. Hotâ-
rlt, avem caractere ; şi aici este 
însă cazul de a regreta că astfel 
de forţe nu găsesc o întrebuinţare 
mai f e r i c i t ă . — Ofensându-ne 
sentimentele noastre româneşti, 
cartea d-lui Pătrăşcanu nu ne poate 
despăgubi prin nimic altceva. Lipsit 
de invenţie, istovit de orice humor, 
cu o evidentă imitare a manierii 
lui Caragiale din Momente, fără 
compoziţie, şi mai ales fără stil, 
Domnu Nae, n a r e nici un con
tact cu literatura. 
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