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Evolutie câ.litativăde necontestat a criticii literare române de ia
etapa 48istă,la Cea cuprHlsă intre anii 1860-1880 permite, prin âctivîtatea,unui.Radu Ionescu sau Tiiu' Maiorescu, Şt. C. Michăilescu şi
c;hi,ar Aran. Densusianu, evidentierea unei tendinţe eie modernizare
'a' etodelpr şi, .eie asemenea, .observ,area unei limpezi'ri .In concepţia
hsupra finalităţii gestului critic. EpOCii era .dominată' de orientarea
'CriticăJllniilllstâ, care a,încetătenIt l,a noi, Tl'ţu Maiorescu mai 'a,Ies,
cuusidefarea operei literare în,' pr.'iITlUlrînd' din punctul .devdee
estetic, .•după c6,înfazeiepremergătoare
"Convorbirilor literare''',
imprejurărilenaţionaleşl
social-politice impuseserăîn]aprederea 1ife,Jaturiima(întÎi
ci;iteriuletic,' iar, după 1840, primatul celui . etnic.
Rezistnţa. întîmpinata totuşi, pînă la 1880, de jtinimism' nu
'se p1aI).îf,stă, in lini! mari', pe tărîmul ideologiei, ci Pe acel mai proplce: sU,biectivlsmului oferit ele. jurnalismulliterar, cum Se întîmplă.
în.cazul po1emkilol' înverşunate alimentate de rverva sarcastlcă a lui
B. ,P. Hasdeu," sau de răutăcioasa verbozitate a qrupului reunit în
junil "Transactiunilor literere" şi apoi al "Revistei contlmporane",
După; 1880, viata literară este dominată pînă către sfîrşitul secolului
de . aşa-zisa polemică Malorescu-Gherea, confruntare de principii cu
ecouri atît de profunde pentru Intreaqa noastră cultură, Încît a
făcut, prin contrast, ca semnele unor orientări noi, cu izvoare în
realităţile autohtone dar şi in frecventarea tot mai convinsă a .diverselor curente şi şcoli artistice europene, să rămînă' nu neobservate,
Insă: în afara interesului qenenal. Activitatea marilor Indrurnători
literari ai secolului trecut culminează, dar ia şi sfîrşit, o dată cu acţiunea
\crWcăa mentorului "Jullirnii". Din conducător autorizat şi autoritar,
An. lingv.ist. in. T. 19, p. 91--109,laşi, 1968,

92

R. ZĂSTROIU

__

.

2

cum erau în literele româneşti Mihail Kogălniceanu, 1. Heliade-Rădulescu şi Titu Maiorescu, criticul devine, în faţa scrierilor eminesciene şi ale scriitortăor contemporani ou Eminescu, un personaj necesar, dar situat în ierarhia literară cel mult alături de artist, pe care
în mod obişnuit 11 secondează. în felul acesta, critica literară suportă
o simţitoare pierdere de prestiqiu, compensată, în parte, prin cîştigarea unui răgaz binevenit întrebuinţat pentru restructurarea pe care
noile condiţii ale mediului literar o redamau.
Societatea românească 'în ansamblu şi În deplină concordanţă
şi cultura naţională cunoşteau atunci efectele unui amplu proces de
transformare calitativă, de diversificare, ale cărui rădăcini coborau
către 1848 şi către epoca de îndreptăţite reforme iniţiate de M. Kogălniceanu şi Al. 1. Cuza. Se produceau modificări însemnate în compozitia socială .a populatiei, prin apariţia unor pături sociale noi sau
prin creşterea numerică a altora (intelectualitatea) cu preocupări si
cerinţe materiale sau de cultură specifice j Se dezvolta învăţămîntul
general şi, mai ales, cel superior j sporea numărul celor ce studiau
în străinătate 1; aceste fenomene sociale se vor reflecta cu siguranţă
în constituirea unei categorii distincte şi tot mai numeroase de "consumatori" de literatură, care se numea în presa vremii, aşa cum se
numeşte şi astăzi, "public literar", O trăsătură caracteristică a noii
epoci poate fi considerată înviorarea survenită după 1870 în presa
română, cu primele încercări de proîesâonalizare 2, favorizate şi de
evenimentele de profund interes naţional din 1877-1878. care au
îndreptat atenţia opiniei publice spre presa cotidiană 3, contribuind
la transformarea ei dintr-un accesoriu neglijabil al unei organizaţii
politice oarecare, într-o intreprindere cu obligaţii politlco-socrale şi
preocupări de rentabilitate, deci nevoită, Într-o măsură mai mare sau
mai mică, să exprime necesităţi şi puncte de vedere de ordin general,
între care se înţeleg şi cele culturale, literare, după modelul presei
din alte ţări şi, în primul rînd, din Franţa. Cele mai cunoscute cotidiene de pînă la 1900 apar, cu excepţia "Adevărului /1şi a publicaţiilor
socialiste' sau muncitoreşti, Între anii 1876-1385. Infiintarea facilitată
ele nevoile administraţiei a numeroase tipoqrafii locale, permite tipărirea a tot atît de numeroase gazete de interes şi circulaţie regională.
De la "Timpul" sau "Universul" şi pînă la ultima gazetă din provincie
redacţiile, dînd curs interesului cititorilor, sporesc spatiul acordat în
1 Cf, N. Iorga, Istoria literaturii româneşti,1, Bucureşti,1934,p, 322-323;
D. C. Amzăr, Studenti români în străinătate.Date şi interpretăristatistice,în
"Cercetăriliterare", IV, 1940,p. 215-240.
2 1. Felea,Primausociuţiede presa din România,în "Presanoastră",XII, 1967,
nr, 1. p. 19--20.
3 N. Iorga, tstotia presei româneşti,Bucureşti,1922,p. 142i Artur Gorovei,
Din istoriaculturalăa Fătticenilor,Făltlcent,1919,p. 19.
.
4 "Timpul"(1876),.Războiul"(1877),.L'independence
roumaine"(1879),"Lupta"
(1884),"Universul"(1884),"Epoca"(1885).In 1877,Agenţiade presă "Havas' îşi
deschidesucursalabucureşteană.
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primul rînd "foiletonului JI, adică scrierilor literare originale sau traduse, şi. implicit, ştirii, notitei, cronicii şi comentariului cu caracter literar, care, odată încetăţenite În conştiinţa publicului. devin
rubrici cotidiene, urmate uneori de apariţia unei pagini săptămînale
sau a unui număr special "literar şi artistic". Prezenta redactorului
literar devine astfel obişnuită. Într-o redacţie şi, de cele mai multe
ori, acesta va fi un scriitor sau, mai curînd, un critic literar, preocupat să urmărească atent şi cu perseverenţă viaţa literară, pe care o
va comenta cu mai multă sau mai puţină chemare şi dăruire. Inteleqerea caracterului şi a destinaţiei criticii literare, cum observa şi
Tudor Vianu în Generaţie şi creaţie 5, se leagă astfel de înţelegerea
evoluţiei presei române moderne, care i-a accentuat eficacitatea şi i-a
mărit raza de influenţă, punîndu-i, de asemenea, la îndemînă o categorie de publicişti apţi să opereze cu uneltele criticii, recrutaţi de
multe ori, cum spunea G. Călinescu, dintre cei ce şi-au "ratat" ambiţiile creatoare.
La aceste condiţii "interne" ale devenirii criticii se adaugă contactul din ce în ce mai amplu şi mai activ, în cadrul general al culturii noastre, cu gîndirea ştiinţifică şi artistică europeană. Printr-un
efort de pătrundere şi sinteză, a-l considera sincronie e poate prea
mult, nu întotdeauna Încununat de succes, dar, în orice situaţie, deschizător de perspective, sînt puse în circulaţie ideile filozofice şi
estetice ale lui Kant, Hegel sau Marx, teoriile vevoluţloniste ale lu i
Darwin, şi se face apel la metodele şi experienţa criticii literare franceze (Sainte-Beuve şi Taine, Brunetiere, Bourget şi Lemaitre. ar
putea fi adăugat şi Sarcey), apoi la Brandes sau la esleticienii şi
criticii
proces nu
eril,! unitar, simţitor
şi nici
nu
puteagermani
să fie, contemporani.
nivelul la careAcest
se producea,
deosebindu-se
de la "Convorbiri literare" sau "Contempopanul" la micJe ziare
şi reviste care apăreau în provincie. Fără îndoială, în pa.ginile
presei cotidiene nivelul acestor contacte şi mrîurlri nu depăşeşte,
de foarte multe ori, simpla cornpilatie : traducerea este deformantă.
aplicarea se face dogmatic sau stînqaci. dar chiar şi atunci există. un
ciştlg implicit, ideile circulă, sînt reluate, sînt discutate cu pasiune
polemică, provoacă asociaţii şi comperaţil în limitele literaturii naţionale sau cu alte literaturi.
Pînă la 1880, studierea orientărllor literare şi critice a putut fi
realizată printr-o sistesnatizare relativoomodă, 'atenţia concentrîndu-se asupra ideoloqiei 48-iste (în ramitlcatlile ei) şi apoi asupra
"Junimii" şi a grupurilor sau revistelor care, sub diverse forme, i-au
făcut opoziţie. După 1880 însă, în afara celor două principale orientări critice ale vremii, direcţia estetică maioresciană şi cea sociologistă a lui Gherea, se ivesc şi altele, initial singulare, putînd fi luate
drept iniţiative şi atitudini strict personale, dar, cu timpul, concentrino
5 Bucureşti,1928,p, 67.
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adepţi şi atr ăqind atenţia opiniei plJblic(. SE' pun astfel, în jurul lui
1890, bazele criticii naţionale a Iui N. 10rq8, reprezentînd de fapt
inqemănaree unor idei 48-iste cu roadele frecventării pasionate şi
personale a principalelor direcţii critice apusens (mai ales determinismullui Taine şi, ceva rnai tîrziu, elemenLeale psiholoqismului
tenretizst de Paul Bourget); idealul national; de data aceasta cu ger;'
menit unor exaqerări care pot fi rcsernnalate, în toată amploarea lor, la
qindir.isti,este fundamentul concepţiilor pentru care militau Nicolae Filipescu (pe latura politică, mai ales) 6şi Alexandru Antemireanu, concepţii
care îşi găseau sursele filozofice şi, in primul rînd, estetice, în ide slisrnul sfirsitului de veac şi în religie, sub influenţa covîrşitoare, pe
plan estetic, ,a lui Ferdinand Brunetiere , prin AI. Macedonski, "de
formaţie paşoptistă şi romantică" 7 şj g.rupul său literar, concentrat
În jurul ofemeeelor reviste pe cale le-a. patronat se "descope.ră succesiv parnasienismul, naturulismul şi sirnbolismul'v"i evoluţionismul
lui Ferdinand Brunetiere alimentează teoretic cele dintîi.Juăr l xle pozi..
ţie ale lui Ovid Densusianu, iar cu Eduard Gruber abordarea critică
a operei literare va face, Ia noi, primele mcercărt, destul de timide,
de a păşi în domeniul psihologiei şi al psihologiei experimentale.
a privire atentă, înţelegătoare, şi aceasta se încearcăi.în paginile
următoare, 'se cuvine tagmei modeste, clar numeroase şi active, a
recenzenţilor şi cronicarilor de la ziarela şi revistele Cu preocupari
literare (şi au fost, pe întinsul a douăzeci de ani, peste patru sute !),
foarte mulţi dintre ei independenţi în relaţiile cu diversele grupuri
literare, cîteodată fără o pregătire corespunzătoare şi mai puţin
preocupati de a adera Ia o scoală filozofică sau critică,de a. aplica
şi de a respecta rigorile unui sistem, dar urmărind zilnic şi cu pasiune
fenomenul literar şi creînd astfel acea atmosferă, uneori brăzdată de
fulgerele micilor rivalităt; şi ale patimii, alteori însă efervescentă şi
stimulativ ă; specifică unei critici jurnalistice, ale cărei semnificaţii şi
insemnătateTe arăta Thibaudet.
Nestudiate în epocă, aceste manifestări de critică nu vor cu'
noaşte nici mai tîrziu decît circumspecţie sau indiferenţă. După 1900,
llarie Chendi, în articolul Poileiouul nostru 9,se va tocupa de pleiada
"foiletoniştilor fruntaşi'! care "au imprimat caracterul epocii literare",
dar sumara evaluare se centrează, cum era şi de aşteptat, în jurulscrierilor lui Gherea, care, se arată,au stimulat menţinerea unui
"viu schimb de idei între diferitele ziare. polemici serioase, rivalităţi în
mUllcă". Oarecare interes pentru acelaşi aspect au mai arătat, în trecere vînsă, N. Iorga 10 şi. cu totul vmarqinal, Eugen Lovinescu sau
G. Călinescu.
6 N. Pilipescu,Către un nou ideal, Bucureşti,1898;
7 AdrianMartno,Prefatala Al, ]vlocedonski,
Opere,I,Bucureşti, 1966,p, 124,
8 Ibidem.
9 Fragmente,InIormaţiunj
literate,Bucureşti,1905,
10Istoria litewturiiromâneşticontemporane,
I--ll,Bucureşti, 1934.
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Dezvoltarea literaturii noastre către 1880, 1900, dar şi interesul publicului larg pentru literatură au stimulat, aşa cum s-a arătat
şi mai sus, o viea:Cti vitate publicistică îndreptată, de data aceasta,
nu numai spre combaterea ideilor unei părţioponente, în numele
unor clere principii teoretice (cazul "Convorbi'rilor literare" şi al
"Contempomnului"), ci şi spre conştiincloasa, de multe ori zilnica surprindere a fenomenului literar indigen şi chiar străin. Utilizarea, în acest
scop, a surselor informative străine, deşi cu puţine eforturi de originalitate, permite totuşi desprinderea acestei critici de simpla jurnalistică,
în sensul unei delimitări cît de cît precise a obiectivelor urmări te.
Criticul, din categoria discutată, va privi opera literară cu interesul
celui care trebuie să o aprecieze şi să o explice; apelul la mijloacele
esteticil sau la exemplele istoriei literare, cînd va fi făcut, va urmări
acelaşi scop. Nu trebuie căutate în paginile jurnalelor sau ale revistelor literare, cu excepţia articolelor lui Anghel Demetriescu 11 sau
Ştefan Orăşanu, încercări teoretice cît de modeste; chiar tnnidele
propozltluni desprinse din rîndurile semnate de un Grigore Andronescu sau Panait Macri nu ambitionează mai mult decît discutarea
sumară a unor chestiuni cum 'ar fi relatiile dintre literatură şi societate, nevoie dezvoltării unei productii literar,eootohtone, de calitate
şi raporturile acesteia cu cea străină, sau rolul şi preocupările criticii llterare.
Literature, crede Panait Macri, are obliqatla de a fi "oglinda
relaţiunlior sociale", Realismul, afirmă crltlcul, "triumfă astăzi În
contra fanteziei fără leqătură cu realitatea" 12, şi astfel, poetul ambiţios dar mediocru îşi dezvăluie nu atît adeziunea la realism, cît opacitatea În faţa poeziei moderne. Macri, în bună traditie 48-istă, cerea
operei literare să contribuie la educaţia cititorului şi, chiar mai mult,
la instruirea lui, să constituie astfel "o şcoală poporară,. la îndemîna tuturor" 13,Bine intenţionată, această concepţie ascunde totuşi
şi posibilitatea acceptării unei literaturi la care aprecierea estetică
este înlocuită prin aprecierea conţinutului educativ în sine, considerat
singura ei raţiune de existenţă, aşa cum mai tîrziu va proceda, partial, şi N. Iorga. Poezia, considerată în primul rînd sub aspectul ei
social, şi cu aceeaşi scleroză a înţelegerii specificului artei, trebuie
să transmită cititorului expresia cea mai înaltă a moravurilor unei
societăţi şi chiar să participe cu efecte directe in activitatea socială
11Autorul unor lungi compllatiide estetică, în critica literară propriu-zisă
A. D. va fi un adept convinsal lui Taine,pe care în 1876îl prezentacititorului
românprin studiulDomnulTaine apărut in "Revistacontlmporană",
IV, 1876,nr, 2,
p. 143--167.
12Conaki(PanaitMacri),Cronicaliterară,în "Voceaadevărului",1, 1883,nr. 14,
p, 212-",213.
13Ibidem.
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sau naţională 14.E uşor de observat însă, şi criticul trece cu vederea
această primejdie, că se poate ajunqe astfel 1a o poezie legată strict
de un anumit aspect al evoluţiei societăţii, fără putinţă de qeneralizere artistică, deci aptă. poate de a interesa pe contemporani, prin
oglindirea. vie a unui eveniment, a unei personalităţi, dar supusă
repede uitării, ocazională. Demne ele reţinut deci, prin atenţia dată
conţinutului social al literaturii, valorii ei militante, ideile subscrise
de Panait Macri sau Grigore Andronescu, şi nil numai de ei, nu sînt
decit o palidă reflectare a disputelor, actuale atunci, despre moralitatea artei şi participarea artistului la evenimentele vieţii sociale.
Mai aproape de conţinutul criticii jurnalista se situează problema,
veşnic discutată înainte de 1920, a traducerilor din literatura străină,
care, se scria, pervertesc gustul cititorilor şi fac, punctul de vedere
este al autorului "naţional" de foiletoane, o concurenţă greu de combătut literaturii autohtone. Chestiunea este mutată de Grigore Andronescu pe tărîmul principiilor atunci cînd, citind copios din Taine,
va susţine necesitatea sprijinirii unei literaturi inspirate din realită
ţile naţionale 15j Traian Demetrescu va îmbogăţi aceste idei afirmînd
însemnătatea influentelor exercitate de o astfel de literatură asupra
societăţii româneşti 16.În paginile revistei la care colabora poetul craiovean se publică tot atunci seria de articole semnate de profesorul
M. Stăureanu, în care, după traducerea germană a lui Adolf Stradtman, sub titlul general Curentele principale in literatura secolului al
XiX-lea este rezumat un ciclu de lecţii ţinute de Georg Brandes la
Universitatea din Copenhaga 17.Din şirul de prelegeri reţine interesul
prima, dedicată stabilirii sferei discuţiei. Sînt atinse aici, printre altele,
teza preţioasă a interesului pe care literatura comparată il prezintă
pentru înţelegerea literaturilor naţionale şi apoi chestiunea principalelor grupări ale Iiteraturilor europene de atunci văzute în lumina
aceluiaşi comparativism incipient, Celelalte articole nu pot spune
nimic nou astăzi cititorului familierizat cu ideile lui Brandes, Ceea
ce nu înseamnă că, la 18Bg-1889, apariţia lor nu va fi avut importanţă, prin prezentarea constiincioasă a ideilor criticului danez, cisgat atunci de estetica pozitivistă,
Deceniul următor, în care aportul lui Gherea, al tinerilor critici
de in "Evenimentul literar", şi al noii generaţii a "Convorbirilor"
va fi tot mai susţinut, consacră un spaţiu considerabil curentelor literare in actualitate atunci şi mai ales naturalismului admis sau respins
cu violenţă polemică şi în totalitatea sa, dar dînd şi prilejul unor
comentar ii rezonabile, unele din ele semnale de criticii care ne inte1<1
Griqone Andronescu,Poetii nosu]. 1. AlexandruDepaniţeann,Bucureşti,
1886,p. 3,
15GrigoreAndronescu,op, cit., p. 2.
16Formaîn artă (Note],în .Revisţaoltcană",1, 1888,p, 196.
17.Revista oltoană", 1, 1888,p. :351--355,
387--391şi II, 1889,P 148-·153,
243--245,277-280,307-310,370-375.
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resează. Deja la 1888, Traian Demetrescu afirma cu exclusivismul
tinereţii că scriitorul contemporan nu poate fi decît naturalist, adică
înzestrat cu un pătrunzător spirit de observaţie, apt să răspundă exigentelor unei metode de creaţie ce se bazează pe observarea ştiinţifică a realităţilor, spre deosebire de scriitorii romantici supuşi
numai produselor imaginaţiei lor Iecunde 18.Tradem propunea astfel
formula unui naturalism ponderat, chiar mai "cuminte" decît în exercitiile sale literare, mai aproape de ceea ce numim în mod curent
realism. De altfel, confuzia de termeni, dar cîteodată şi de conţinut,
între cele două curente, era frecventă şi la IvI. Strajanu, N. Iorga s.a.
M. Strajanu 19,de pildă, incrimina cu o vehemenţă cam obosită exagerările "realismului literar", adică ale naturalismului. Atacul se îndrepta nu atît împotriva scrierilor literare propriu-zise, cît împotriva
unor principii teoretice Înscrise pe flamura naturalismului, ca "determinismul şi rnetodul experimental" 20, care presupuneau o atitudine estetică aproape revoluţionară in ochii acestui admirator
declarat al echilibrului clasic. Un alt exeget al naturallsmului, S
Sanielevici, observa caracterul istoric al curentelor literare şi interpătrunderile dintre ele. Chiar Zola, scria Sanielevlci, nu respectă ca
autor literar ceea Ce pretinde ca 'teoretician. O şcoală literară nu
trebuie să fie considerată dogmatic, fixist, ci surprinz indu -i devenirea,
trenstormările. Naturalismul, se scrie mai departe, ca procedeu, ca formulă, are limite serioase, dar esenţa superior umană care fiinţează în
această literatură. şi mai ales raza de lumină îndreptată spre sufletul
omului simplu, de jos, adus ca strat social întîia dată în opera literară,
vor fi. preluate şi dezvoltate de şcolile literare ale viitorului 21.
Comentariile de natură similară frecvente în coloanele ziarelor
şi revistelor, le-am amintit pe cele mai elevate, sînt practicate foarte
des în scopul înregistrării ca atare a faptelor; prezenţa şi conţinutul
lor erau mai curînd atestatul unui efort de sincronism în informare
decît răspunsul strinqent la o necesitate reală a literaturii noastre.
Se pot descifra aici simptomele unei uşurinţa lesne de explicat la o
publicistică. destinată cel mai adesea difuzării largi şi cotidiene, deci
mai greu disponlbilă pentru reflecţii de adîncime. De altfel, activitatea critică propriu-zisă, deşi apela cu oarecare dezinvoltură la
tripticul criticii deterministe sau la cele mai recente afirmatii ale lui
Brandes, Bruneticre s.a. nu dovedeşte încă maturitatea pe care o implică trecerea de la enunţul unui precept critic la aplicarea lui convinsă şi personală. Criticii se mulţumeau cu ample expuneri
18Mişcarede idei, în "Revistaolteană",1, 1888,p. 127,
19Autor al unor studii lungi şi încărcatede erudiţie,dor fără cea moi vagă
pozitiepersonală,prin care a făcut să.circuleîn epocănumeroaseidei esteticeşi o
bouat5informatieliterară.
20M. Strajan,ChestiuniIiteiare şi pedagogice,Craiova,1897,p. 42 şi urm.
21Naturalistnulîn literatură,în "Paginilitorure", 1, 1899,nr, 1, p. 4-6.
7 - cel.:,34
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teoretice (M. Strajanu. M. Stăureanu), dar aplicarea practică era
palidă, deseori rudimentară, alteori îngreunată printr-o flagrantă
lipsă de obiectivitate cu motivări multiple, lipsite astăzi de interes. De aceste tare sînt conştienţi, parţial, şi criticii, aşa că
nivelul criticii noastre, menirea şi conţinutul ei vor fi subiecte
dezbatute cu aprindere. Se începea cu observaţii de bun-simţ în legătură cu reaua-credinţă a unei părţi dintre slujitorii celei de a zecea
muze 22,afirmîndu-se ca un postulat nevoia de obiectivitate şi, în contextură Cu ea, de pregătire corespunzătoare 23. Obiecţiile făcute, se
cerea atunci cu simplitate, dar îndreptăţit. trebuie să fie susţinute.
adeverite "cu o sumă oarecare de citaţiuni din mai multe producte
literare, poesii, cărţi scolastice şi stiinţifice " 24 pentru a deveni convingătoare. Un aprig vrăjmaş al criticii decretante şi neargumentate,
Panait Macri, denunţă Insuflcienţa criticii căreia îi pretindea un
spor serios de obiectivitate 2\ O cauză mai mult exterioară a acestei
insuficiente era semnalată de C. Dimitrescu-Iaşi într-un articol din
"Revista pedagogică" 26 prin observarea cercului restrîns al publicisticii româneşti, favorabil unui fals spirit de colegialitate şi chiar
coteriei literare. "Personalitatea, afirma fostul rector al Universităţii
din Bucureşti, joacă un rol însemnat" în critica noastră care este
"pozitivă" şi atunci va face "un serviciu de prietenie autorului, un
soi de reclamă literară il, cînd criticul nu urmăreşte doar "a se servi
pe sine însuşi", înglobînd diferitele producţiuni literare în care
crede că poate gasi un grăunte de valoare reală, în direcţia dată de
el însuşi" sau "negativă" şi atunci va fi "rezultatul rivalităţilor personale". Cultura şi literatura aveau însă nevoie de "un tip social
deosebit ... un factor cultural al societăţii moderne", cu misiunea de
a face cunoscute "producţiunile originale", adică de a le explica şi
populariza, şi de a ţine la curent cititorul cu "mişcarea ştiinţifică sau
literară", La fel de sceptic în privinţa stadiului de dezvoltare a criticii noastre literare, dar judecînd-o sub aspectul metodei, se vădeşte
Ştefan Orăşanu, care localizează slăbiciunile criticii În zona contactului cu opera literară, deoarece se neglijau particularităţile
operei şi caracteristlcile biografice-psihice ale scriitorului, sau se
înlocuiesc concluziile legitime provenite din aceste surse cu teorii
generale la îndemîna oricui sau cu exemple nepotrivite colectate din
Iiter aturile străine 27. Orăşanu concepea sensul de existenţă al criticii, la fel cu C. Dimitrescu-Iaşl.vpa un plan mult mai larg decît cel
22AurelAlecsandrescu,
Studiucritic asuprapoezieiîntre (mii1670-188U,
Bucureşti, 1889,p. 5.
,
23* * * Llteroiura,în •Transilvania",
XIV,1883,nr. 11-12, p, 98.
24Ibidem.
25Panait Macri,Cronicaliterară, în "Voceaadevărului",1, 1883,nr. 14, p,
212-213.
26Recenzentul,
in .Revistapedagogică",
1, 1893,nr. 5-6, p, 177-194.
27Criticaştiinţi/ied,în Omagiu lui Titu Maiorescu,Bucureşti,1900,p, 578-584.
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literar ca Un proces de cercetare avînd drept scop precizarea "defectelor ce trebuie ocolite şi mijlocul de a atinge adevărul" în orice
disciplină ştiinţifică, şi care este condiţionat de doi factori: "starea
de progres sau înapoiere a ştiinţei însăşi şi gradul de cultură generală sau specială a publicului căruia se adresează". Deci o critică
normativă şi explicativă făcută la un anumit nivel impus de conlucrarea factorilor amintiţi şi acţionînd, aşa cum se specifică mai departe, Cu metode adecvate de Ia caz Ia caz obiectului cercetat şi nu
folosind un bagaj metodic aprioric şi inflexibil,
Un aspect lateral dar interesant şi care a făcut să curgă multă
cerneală este cel al "publicului literar". Opinia generală, de la care
există fireşte şi excepţii 28, susţinea că. lipseşte un public înzestrat
cu înţelegere şi apetenţă pentru fenomenul literar autohton, şi că
acest dezinteres explică şi subdezvoltare a literaturii române i astfel
s-a enunţat şi un alt laitrnotiv al publicisticii vremii, acela al crizei
literaturii, care, privit în perspectivă istorică, se vădeşte astăzi o
prejudecată a epocii şi nu o realitate. În ceea ce priveşte publicul.
fluctuaţiile interesului său literar manifestate pe fundalul unei preocupări reale şi vii pentru literatură 21, pot fi explicate prin efortul
de adaptare la O"producţie literară care înregistra o serioasă creştere
calitativă exprimată în mijloace de realizare artistică superioare ŞI
moderne, în varietatea sporită a temelor tratate şi în angajarea socială mereu mai prezentă, la care se adaugă lipsa. de adeziune a publicului pentru "literatura" de mîna a doua, care umplea paginile celor
mai multe publicaţii literare.
Meritul real, şi care mai dă şi astăzi atracţie atitudinii critice
din numeroasele publicaţii ale epocii, nu va fi deci situat intr-un
plan teoretic. Acţiunea practică, mai ales înreqistraşea de zi cu zi . a
seismelor vieţii Literare, util ă. in descifrarea unui tablou cu destule
părţi umbrita în urma Iummărli intense a celor principale, poate oferi
mijloace noi pentru apropierea de un element subiectiv şi fluctuant
cum era gustul literar, exprimat mai aproape de structura lui reală
in scrisul cotidian. În acest chip, pentru activitatea unui şir de poeţi,
prozatori şi dramaturgi aproape uitati, de la Dimitrie Petrino sau
Pantazi Ghica şi pînă la Al. Antemlreanu, Radu Rosetti sau HaraIamb G. Lecca, sar ivi premisele unei resituări în planul istoriei
literare făcute nu numai prin raportarea ideală la valoarea scrierilor
lui M. Eminescu sau 1. L. Caragiale, care dă dimensiunea lor estetică
reală, ci şi în ordinea necesităţii, prin considerarea mai atentă a complexului de date sociale şi culturale care le-a Înconjurat şi care le-a
281. Tanoviceanu
scria în .Arhiva",IV, p, 201: "Publiculromân,care cu toota
lipsa unei critici serioase,începea se cultiva şi el desUngeoperelede valoore... "
(5.n.) ş, c. 1.
29Acest interes a dus Ia aparitia"Bibliotecii
pentru toti" în 1892.
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îndrumat opera pe o orbită atît de îndepărtată de cea a contemporanilor iluştri.
Critica acelor ani este înainte de toate un inceput al viitoarei
exegeze eminesciene. În sfera acestui subiect, generos dar şi plin de
obstacole neprevăzute, se poate verifica orice veleitate critică. Rîndurile scrise atunci. cu pasiune, cu sinceritate probează încercarea
continuă a cronicarilor literari de a se apropia de opera lui M. Eminescu. Stridentele negativiste se cunosc, aşa cum se cunosc şi cauzele lor, şi au fost amplu comentate, mai ales "cazul" Grama, "cazulu
tv'lacedonski, "cazul" Anghel Demetriescu-N. Pruncu-G. Gellianu.
O inexplicabilă inerţie, dacă s-ar uita simpatiile macedonskiene, se
poate cita la Traian Demetrescu; comentariile sale, din articolul Forma
în artă 30,ponderate cînd se referă la alţii, devin opace în faţa unei
puternice oriqlnalităti poetice, n irită pe Tradem, printre altele,
considerarea lui M. Eminescu drept "cel mai de frunte poet al României" şi, această încoronare poetică, este contestată cu argumentul
mai mult decît neglijabil al erorilor de prozodie: "are ... în poeziile
sale greşeli ele formă pe care un critic chiar de la "Convorbiri literare" - nu i le-ar ierta nici. unui debutant... Eminescu dar, ce a
ridicat admiratiunile unora pînă la un soi de tanatişm exagerat, în
privinţa formei nu este un artist, în sensul adevărat al cuvîntului".
Pe Iiravul poet craiovean îl irita probabil, aşa cum în mod cert îl
irita pe violentul său maestru, adeziunea, şi atunci. aproape unanimă,
obţinută de poezia eminesciană. Chiar în redacţia "Revistei oltene"
Eminescu avea însă În G. D. Pencioiu 31sau M. Chintescu 32admiratori
statornici, iar, după nici un an, îi va consacra articole entuziaste şi
Traian Demetrescu 33. Simpla trecere în revistă a bibliografiei eminesCiene de atunci cere un spaţiu extins. Totuşi, Cu excepţia studiilor des amintite ale lui Titu Maiorescu sau C. Dobrogeanu-Gherea,
cele mai multe contribuţii, începînd cu ambiţiosul studiu scris de
N. Petrascu, rămîn simple încercări biografice, care alunecă pe supraIata operei, şi pe care le salvează de la uitare doar căldura ce însufleteste fiecare rînd. O excepţie fericită ar putea face Încercarea puţin
cunoscutului Ştefan Bodin 34,care încearcă analiza ideilor "filozofice,
politice-sociale şi poetice" Într-un studiu modest, preocupat să relieIeze mai ales ecourile vieţii sociale şi ipostaza istorică în versurile
30"Revistaoltoană",1, 1888,p. 193-194.
31G. D. Pencloiu, Note bibliografice,
în .Revistaolteană",II, 1889,p, :'16--37,
unde se indică o sursa posibilăa ideilorfilozoficeale lui M. Eminescuin imnul
beduinpublicatde Otto von Lcixnerîn Geschichtede! itemâenLiietniur,Leipzig,
1882.
32Încercăriasupra.poetulUiEnHnescu,
în "Revistaolteană",II, 1889,p. 85--100.
33TraianDemetrescu,
O paginăde psihologieliterară,în .Revistaolteană",1,
1888,p, 356-362şi numerosealte refeririîn articolelesale.
34Marius(ŞtefanBodin],Mihai!Eminescu,în .Lectura",1, l895,nr. 1.
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din Scrisori, lmpătai şi proletar s.a., precum şi articolele lui Anghel
Demetriescu.
Severul profesor de istorie va închina în 1903 poetului, Ia interval de douăzeci şi opt de ani de la apariţia articolului semnat de
G. Gellianu în "Revista contimporană" 35,un studiu bogat în comentarii 36,care depăşeşte sensibil etapa ele început a criticii lui Anghel
Demetriescu, apropiindu-se cu simpatie de opera poetului, in datele
ei exterioare, documentare şi de tehnică. Sensurile mai adînci ale
poeziei eminesciene îl rămîne însă ostompete istoricului scrupulos
dar fără pretuire pentru jocul liber al imaginaţiei/care
va protesta de multe ori cînd poetul evadează din tiparele de Închipuire sau de prozodie ce îi erau familiare. Interesul pentru această
"primă cercetare serioasă a operei poetului" 37 se sprijină pe "toate
acele judecăţi de valoare ... toată acea nobilă cunoaştere a meritelor
poeziei lui Eminescu", ce fac din ea ,,0 adevărată revelaţie" 38.Încercarea de exegeză din 1903 nu este, la Anqhel Demetriescu, deşi s-ar
putea crede, conjuncturală, vizînd o reabilitare; mai întîi, la acea
dată, nimeni nu făcea vreo legătură între el şi Gellianu, şi apoi studiul a fost elaborat pe indelete, după o matură confruntare cu poezia eminesciană şi o minuţioasă strîngere de material. Deja în 1892,
Demetriescu semna în "Timpul" o recenzie 39în care comentariul studiului nesatisfăcător încă de atunci al prietenului său N. Petraşcu
se încheie cu concluzia că "timpul n-a venit încă pentru a se da o
hotărîre definitivă în procesul ce s-a deschis prin moartea lui Eminescu". Recenzia poate fi considerată ca un punct de plecare, mai
mult teoretic, al viitoarei întreprinderi şi este, de fapt, un mic studiu în care se afirmă necesitatea de a privi poetul "ca o materie de
studii ştiinţifice", la care trebuie examinată "consflrucţia şi îmbinarea deosebitelor părţi ce alcătuiesc mecanismul lui psihologic II pentru a înţelege "răsfrîngerea luminii din afară pe oglinda fanteziei
lui ", Recomandarea de a se urmări înrudirea poetului cu "alte forme
artistice anterioare" şi de tIa descrie oare-cum morfoloqia lui... influenţa reciprocă dintre el şi mijlocul lui social" dezvăluie, o dată
mai mult, simpatiile evoluţioniste ale criticului. După puţini ani, va
publica Comentariul uneia din poeziile lui Eminescu 40, articol semnificativ, deoarece cuprinde multe din ideile pe care le va conţine
si studiul din 1903. Comentariul analizează, pretextul este poezia
35Schiteliterale.Poeziileâ-lui Eminescu,în "Revistacontimporană",
III, 1875,
nr. 3, p. 268-288.
36AnqhelDometriescu,
MihailErT!'inescu,
în .Ltteraturttşi mtt! română",VII,
1903,p. 359-396.
37Perpessicius,
M. Eminescu,Opere,II, Bucureşti,1943,p.289.
36Op. cii., III, Bucureşti,1944,p. X.
39A. D. (AnghelDemetriescu),
MihailEminescu.Studiucritic de N. Peiraşcu,
în "Timpul"XIV,1892,nr. 83.
40
Anqhel
Comentariul
uneia din poeziilelui Eminescu,
in "Epoca",
1897,
nr.
590. Demetr+escu,
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Floare albastră, influenţa literaturii germane la Eminescu şi efectele
ei în ideologia poetului, dar şi în versiticaţie : sînt discutate şi împrumuturile de simboluri, "Floare albastră" sau "flori care CÎntă"
(Mortua est), semnalate de critic şi la Novalis. Sinteza elin 1903 va
aduce, desigur, mai mult, urmind viaţa şi activitatea poetului in liniile
lor esenţiale, dar va tace loc şi unor nejustificate rezerve, totusr,
.păstrate la un ni vel superior tot timpul" 41,
Un scriitor contestat deseori de o presă cu interese politice bine
ştiute sau primit cu o indiferenţă programatică pînă către sfîrşitul
secolului de o bună parte a criticii este Caragiale, a cărui operă dramatică, de la primele reprezentaţii ale comediei O noapte furtunoasă
la Năpasta, a avut de întîmpinat ostilitatea unei părţi a cronicarilor
teatrali, dintre care mulţi aveau veleităţi de autori dramatici, iar
alţii nu puteau trece cu vederea subtextul social al teatrului caragialesc.
Această atitudine o ilustrează perfect recenzie pe care Gr. 1. Aleesandrescu o publică în "ArhivalJ la apariţia dramei Năpasta 42,Piesa,
după. recenzent, nu are o temă caracteristică epocii, nu se inspiră
din realitate, deoarece ţăranul român e fatalist şi se resemnează, nu
se răzbună i este artificială cu "toată acţiunea grămădită în. patru
personaje falşe, patru tipuri convenţionale" şi suferă sub raporturi
morale deoarece "o imoralitate este justificată prin altă imoralitate".
Dacă cei care gîndeau astfel, sau cel puţin scriau aşa, sînt destul
de mulţi, nu sint puţini nici cei care primesc opera lui Caragiale cu
un entuziasm nereţinut, înţeleqindu-I semnificaţiile estetice şi 50dale, conştienţi că. se găsesc în faţa unei literaturi a cărei valoare
a aşează alături de cea a marilor scriitori europeni ai vremii. Astfel, pentru a aduce ca argument totNăpasta, cînd în 1896 teatrul
parizian .L'Oeuvre " se pregătea să o pună în scenă, după ce aici
fuseseră jucaţi Tolstoi, Ibsen, Wagner, Strindberg, Hauptmann, într-o
corespondenţă 43 din Paris, Ştefan Cruceanu, comentînd implicaţiile
evenimentului pentru autor, dar şi pentru literatura noastră în general, nu şovăie să situeze piesa în rîndul celor fără de care "bilanţul
dramei europene" nu se poate alcătui. Deruta criticii dramatice, tră ..
dată de aceste mari diferenţe de apreciere, nu se poate însă explica
numai prin interesele politice sau personale ale cronicarilor. Acestor
motive, importante desigur, li se adaugă şi un altul nu mai puţin
însemnat, şi anume acela că în critica dramatică se făceau simţite
efectele unui decalaj pronunţat existent Între o literatură. superioară
ca nivel artistic şi o critică obişnuită să comenteze un repertoriu
modest ca valoare, şi limitat în registrul tematic, format în cea mai
mare măsură din traduceri sau Iocalizări,'
Se scrie mult şi despre Vasile Alecsandri comentat totuşi cu mai
puţin entuziasm decît înainte ele 1880. Indiferenţă şi neîncre41Perpessicius,
loc. cit.
42Năpasta,recenzieîn "Arhiva",I, nr. 5, p. 001--613.
43Scrisoaredin Paris,în "Evenimentul",
IV, 1896,nr. 897.
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dere în viitorul poeziei celui care ar fi "un bun poet al generaţiei
trecute li manifestă Traian Demetrescu 44. Acuzele sînt. numeroase şi
nedrepte, poetul din Mlrceşti fiind categorisit cu răceală autor de
versuri .meincălzite de simţire adîncă, sărace de cugetări puternice
şi. .. pline de greşeli gramaticale li, preocupat să distreze saloanele
şi burtăverzimea şi chiar umbrind tinerele talente, Atitudinea o
aminteşte şi de data aceasta pe cea a lui Al. Macedonski, dar nu mai
este singulară, cum era în cazul lui Eminescu, ci se întîlneşte şi la alţii
(Vlahuţă, Delavrancea, Iorga), sintetizînd, poate, efectele unui conflict între generaţii sau, mai curînd, o dorinţă juvenilă de a sfărîma
idolii. Traian Demetrescu subscrie şi la criticile nedrepte pe care M.
Schwarzfeld le aducea culegerii de literatură populară alcătuită de
Vasile Alecsandri 45. Brosura folcloristului ieşean a provocat, între
altele, protestul bine documentat al lui H. Tiktin, care probează în
"Arhiva li netemeinicia observaţiilor aduse unei opere valoroase sub
aspectul artistic şi patriotic 46.
Un scriitor aflat mereu în atenţia publicisticii literare va fi Al.
Vlahuţă, mai întîi ca exponent al eminescianismulul 47,şi apoi pentru
activitatea sa nu numai strict literară, ci cu largi ramificaţii sociale.
De data aceasta, critica nu va cădea în culpă şi se va dovedi preqătită să extragă dintr-o creaţie artistică legată strîns de epocă semnificaţiile şi mai ales învăţămintele pe care le oferea. Romanul Dan este obiectul a numeroase recenzii şi cronici literare, şi unele dintre ele observă
cu suficientă ascuţime motivele pentru care cartea nu era o reuşită
deplină 48deşi văd în formula ei ţelul către care prozatorul ar trebui
să-şi orienteze scrisul 49, îmbunătăţindu-l sub aspect formal.· tn realismul cu care trasa Vlahută cele mai bune dintre profilele sale literare, se sesizează continuarea unei atitudini politice eminesciene,
aşa cum a fost ea rnateri alizată în Scrisoarea III, cu opunerea violentă a unui prezent necorespunzător unui trecut exemplar. Din destinul literar al lui Delavrancea se extrage cu uşurinţă una dintre
notele caracteristice ale modului jurnalistic de a inţelege critica literară şi anume mobilitatea aprecierilor, uneori exagerată pînă la instabilitate. Nu numai din considerarea istorică a valorii trebuie derivată
44T. Demetrescu,
Portrete... , în "Revistaolteană",II, p. 26-3l.
45Idem, Folclorulşi Alecsandri,in "Revistaolteană"
, II, 1889,p, 116--121.
46H. Tiktin, M. Schwarzleld.Poeziilepopularecolectia Alecsandri,recenzie
in .ArhivaM,
1, nr. '1, p, 82-84,
47T. Demetrescu,
Formaln artă, in "Revistaolteană",1, 1888,p, 194; Aurel
Alecsandrescu,
op. cii., p. 35; LuciaChitu,Mişcareapoetică În România,Craiova,
1896,p. 70-74,
48A. D. Xenopol,recenzie,În "Arhiva",V, p. 101-102.Sînt criticate sever
lipsa de fundamentarelogică a romanului,slaba motivarea diferitelorepisoade,
defectelede limbăi sînt relevateÎnsuşirilecare exista.totuşi în proza lui AI.Viahută.
49B1ague,D, Vlahutăşi â. Evolceanu,în .Adevărulilustrat şi literar", VIII,
1896,nr. 24'39.
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această mobilitate, ci şi din jocul reflectat în critica literară (1) al
aderenţelor lui Delavrancea, politice sau literare. Dacă la începutul carierei scriitoriceşti s-a bucurat de multă simpatie, el a cunoscut mai tîrziu şi răceala unei critici ostile evoluţiei sale politice.Apoi, după 1890, cînd prins de politică şi de avocatură Delavrancea se va "oficializa" cu încetul, acest proces va fi însotit semnificativ de corul criticii cu o litanie care evoluează de la indiferenţă la
funebru. La 1885, spre exemplu, autorul Suluiiucăi era recenzat elogios
in mai toate gazetele şi revistele. Volumul său ieşea din comun în
"seceta literară" a v-remii, se scria în "Doina" 50, deoarece înfăţişa
"Ufl tablou viu al societăţii" cu "observaţii omeneşti, sociale" şi întrebuinţa un limbaj plastic, cu multe "cuvinte româneşti", Recenzentul Hll
trece cu vederea nici atmosfera general-senină, necontormă cu starea
de fapt, a nuvelelor cu teme rurale şi cere, printre rinduri, o situare
socială mai decisă. În acelaşi ton obiectiv, prietenesc şi călduros va
scrie C. Mlll.e şi în articolele sale din "Lupta", sau cronicarii altor
publicaţii ("Epoca", .România liberă" şa.) despre volumele de nuvele
care apar între 1885 şi 1893. Spre sfîrşitul secolului însă, Delavrancea
va fi pomenit ca scriitor doar atunci cînd un cronicar sau altul va avea
nevoie de un exemplu grăitor al efectului dizolvant pe care angajarea
de anvergură în politica burgheză il poate avea asupra talentului unui
artist 5\
Scrutarea raceptlvităţii faţă de scriitorii clasici, începută cu
Eminescu, va fi încheiată, evident nu respectînd o scară a valorilor,
cu Alexandru Macedonski, sincer şi perpetuu răzvrătit ca artist sau
cetăţean, deschis orizonturilor moderne, Cu o forţă de previziune poetică neobişnuită, care l-a situat, primul dintre poeţii români, în circuitul european al ideilor literare. Autorul Nopţiloi, mai mult decît
un respins şi un neînţeles, a fost victimă a propriei personalităţi,
ridicînd singur ziduri de cetate între el şi o opinie publică ce l-a
întîmpinat totuşi, în dese rînduri, Cu bunăvoinţă. Comportarea faţă
de Eminescu, pe care T. Vianu o credea mai curînd o ideosincrasie,
şi care aproape il eliminase din viaţa publică 52, nu-l lăsase izolat.
In 1888, Tradem îl numea "un meşter cu deosebire original în formă
şi rar întrecut de ceilalţi poeţi" 53,dîndu-i, şi alături de el erau toţi
membrii cercului de la "Literatorul", dovezi de ataşament, iar curînd
după aceea, A. Alacsandrescu îi admira siguranţa formală şi îl desemna cu pătrundere drept şeful unei orientări poetice paralele eminescsanismuful 54. Atacurile practicate de o bună parte elin
presa literară care culminează, deloc ţericit, cu "parodiile maca50Gh. Frunză[C. Mille),BarbuŞtefănescude la Vrancea,în .Doina",1, 1885.
nr. 114.
51CI. A. Cantilll,PoliticaLiteroiilor,
iIl "Actualitatea
-, 1, 1898,nr. 4, p. 17-] 8.
52Gh. Frunză(C. Mille),RăposatullV1acedollski.
în "Doina",I, 1835,nr. 154,
"' Formaîn artă, în "Revistaolteană",1, 1888,p. 195.
54Op. cit., p. 35.
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bronskiene" din ,,1vfoşTeacă", deşi numeroase, nu cîntăresc prea greu,
deoarece pornesc mai ales, de la neînţelegerea direcţiei noi pe care
animatorul .Literatorului" încerca să o introducă în poezie şi ele
sînt, în primul rînd un efect al rezistenţei de necontestat pe care
simbolismul şi celelalte manifestări moderne ale literaturii de la sfîrsitul secolului le-au întîmpinat şi la noi ca pretutindeni, şi de-ahia
după aceea o atitudine îndreptată împotriva unei persoane.
Relaţiile dintre Traian Demetrescu şi critică oferă date utile rentru a înţelege raporturile acesteia cu categoria numeroasă a scriitorilor de valoare modestă, dar luminaţi incontestabil de flacăra interioară a talentului. Poetul craiovean este recenzat cu nestăvilit entuziasm În urbea natală j cronicarul Vasile Petrescu pentru a-I încadra
literar face apel la literatura franceză, stabilind filiaţii cu Hugo şi
Zola ! 55i acest comparativism entuziast şi local este tipic pentru mulţi
.iintre cronicarii epocii, care au însă grijă să-si înlăture reciproc zgura
comentariului disproporţionat. La Bucureşti, versurile lui Traian Demetrescu sînt Însă primite cu prudenta necesară şi astfel distanţa geo::rrafică devine o unealtă operativă a criticii. Poetul este alăturat just
qrupului macedonskian (Stoenescu, Dimitriade) 56şi va fi ironizat cu
fineţe pentru ceea ce era manieră în atmosfera scrierilor sale, în
parodiile acidului periodic satiric condus de Anton Bacalbaşa 57.Cum
iubim, carte discutată cu atîta pasiune de Rion sau Ibrăileanu şi
obiectul polemicii lor cu Tradem, este privită cu defer enţă sau alăturată romanului Dan pentru tipologie şi problematică, iar numeroase obiecţii se ghicesc printre rîndurile suspect de politicoase
ale cronicilor 58. în chip asemănător, entuziasmul lăsînd loc unei
aprecieri realiste pe măsură ce distanţa dintre cronicar şi grupul
literar al recenzatului creştea, este discutată şi literatura lui IonescuGion Z9,N. Beldiceanu 60sau Radu Rosetti 61şi exemplele pot fi mult
mai numeroase.
Eficienţa, dar şi necesitatea criticii se fac cel mai pregnant simţite în vasta campanie de terapeutică literară Îndreptată contra unei
adevărate pletore de lirici care, cu o recoltă versificată de o abundentă copleşitoare şi de o melancolie neagră, năpădise rubricile de
literatură ale tuturor ziarelor şi revistelor. Pînă şi Calistrat Hogaş
se simte obligat să intervină în această campanie şi va combate cu
55Curierul literar, in "Revistaolteană",1, 1888,p. 45---47;Amurg,poesii noi
de TraianDetnetrescu,
Craiova,1888,în "Revistaolteană", I, 1888,p, 56.
5(,A. Alecsandrescu,
loc. cit.
5i Sendernaqor,
MelancoJialui "MoşTeacă",în "MoşTeacă",I, 1895,nr. 26,
saTrlstis,Cumiubim,în "Evenimentul",
I'V, 1896,nr. 1106,
59:-,1,Hirsu,lonescu-Gion,iIl "Românulliterar", T, !8CJl,seria 1, nr. 11.
60Ion Dafin,Un poet uitat, în .Evenimentul",
IV, 13Y6,
nr. 999; *", Niculai
Beldiceanu,
în "Adevarulilustrat",1896,nr. 2424.
61C. Mille,Cronicasăptămînală,în "Adevărulilustrat şi Iiterar",VIII, 1890,
nr, 2418: DIonisie,Sincereele Radu Rosetti,în "Evenimentul",
IV, 1896nr. 1062;
Cr.,Sincere,recenzieîn "Povesteavorbei",1, 1896--1897,
nr. 2, p. 6.
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maliţie versurile preotului poet G. FIor Sachelarie 62,căruia îi lipsea
pentru a fi artist "simţirea adîncă şi adevărată H. Lista acestor fecunzi
autori de curiozităţi literare este destul de bogată, iar bibliografia critică tot aşa. Cum însă atmosfera care domneşte pe tărîmul
pseudoliterar al unor 1. M. Costache, G. N. Ninoveanu, G. Boureanu,
Demetru Demetrescu sau Cornelia Topusliu este dominată de banalitate şi incredibilă lipsă ele talent, va fi mai bine ca cititorul de
astăzi să fie ferit de ea.
Interesul pentru literaturile europene era şi atunci remarcabil şi traducerile din ele ocupă un spaţiu destul de însemnat în presa vremii,
cum s-a mai arătat, şi are ca rezultat direct prosperitatea Ioiletonulut
dedicat literaturilor franceză, germană, italiană sau rusă şi foarte des
celor nordice. Conţinutul acestor foiletoane nu depăşeşte Însă nivelul
notei bibliografice informative, iar selecţionarea problemelor sau ar
scriitorilor prezentaţi nu se face după un criteriu anumit, ci după inspiraţia redactorilor, astfel că în paginile aceleiaşi publicaţii se întîlnesc scriitori de valori diferite şi de orientări diverse, uneori opuse,
cum ar fi Musset, Zola, Bourget, Balzac, Coppee, Ibsen, Ada Negri,
Gogol, Hauptmann, Turgheniev ş.a. Nota biobibliografică pomenită
mai sus conţine datele elementare ale vietii şi operei unui scriitor
şi, destul de rar, o sumară încercare de evaluare critică. Spre sfîrşitul
secolului apar în gazetele mai importante serii de scrisori literare,
atractive prin faptul că izbuteau să redea ceva din pulsul vieţii artistice pariziene sau berlineze şi, totodată, să pună în discuţie chestiunile literare la ordinea zilei acolo. Calitatea informativă dar şi literară a acestor corespondenţe scrise cel mai adesea de Ştefan Cruceanu sau A. Steuerman pentru "Evenimentul" ieşean şi de Al. Antemireanu pentru "Epoca", tinde, în comparaţie cu cea a notelor discutate, către o ţinută corespunzătoare, fără a putea modifica însă
impresia că în receptarea literaturii străine, şi chiar în popularizarea
ei, critica, şi nu numai cea din ziare sau din micile reviste literare,
nu qăsise atunci decît formele cele mai simple de acţiune.
Un loc aparte trebuie rezervat, fără îndoială, criticii teatrale
foarte activă Într-o epocă în care teatrului îi reveneau datorii deosebit de Însemnate în viaţa culturală a societăţii şi cînd, de foarte
multe ori, nu izbutea să le îndeplinească. Menirea teatrului, se afirma
in mai toate cronicile, era aceea de a deveni o oglindă a societăţii
româneşti, a realităţilor naţionale 63şi "un mijloc de educare a maselor" deoarece acţionează direct asupra spectatorilor 64. De aceea,
se cerea un teatru activ, urmărind ţeluri sociale şi artistice înalte
şi răspîndit pe întreg teritoriul ţării 65, La aceste Îndatoriri teatrul
62C. Hoqas,recenziela G. FIorSoctielarie,
Flori de ia Golgota,în "Asachi
",Il,
1882,nr. 3 şi nr. 6; Miseriiliterare,in "Arhiva",II, nr. 9, p. 786-790.
63Mixt,RepertoriulTeatruluiNational,în .Moş Teacă",V, 1899,nr. 2:35.
64Cato,Baratcalui Sidoli,in "EvenimentulM,
IV, 1896,nr. 1023.
65Z. Miron[Şt, Orăşanu),Teatruldin Craiova,în .Epoca",XV, 1898,nr. 9:J9.
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putea să răspundă numai după alcătuirea unui repertoriu corespunzător ca realizare estetică dar şi în ceea ce priveşte continutul social. Pentru aceste idei ci militat printre alţii D. R. Racovllă-Sphinx, adept convins al lui Sarcey; într-o cronică din 1887,
Sphinx sublinia trista realitate că la baza repertorrului rămîn traducerile, deşi elementele constitutive ale unui repertoriu naţional s-au pus
o dată cu teatrul scris de V. Alecsandri, Bogdan Petriceicu Hasdeu,
1. L. Caragiale, Gr. Ventura 66.În spiritul aceloraşi idei era combătută
în "Revista olteană ", activitatea teatrului Teodorini, pe a cărui scenă
arta nu fusese niciodată ,,0 realitate limpede", iar locul unui repertoriu modern şi corespunzător era uzurpat de "putreziciunl dramatice" 67,
Reprezentaţiile cu piesele lui 1. L Caragiale erau ocazii binevenite de a se manifesta pentru un repertoriu naţional. In 1885, cînd
la Craiova se juca O scrisoare pierdută, gazeta "Amicul poporului"
cerea piese româneşti şi nu "maimuţărie nemteasca, franţuzească şi
muscălească" 68.La fel montarea piesei O noapte itutunoasă la Iaşi
este prilejul unei manifestaţii publicistice de simpatie pentru teatrul
românesc: "Sbdetate'a dramatică s-a îndurat să ne deie Noaptea
tunuiicosa. " Iera trai. românesc pe scenă, ierau ridiculizate moravurile unei pături sociale' ce o cunoaştem ... Pentru cultivarea artei
noastre orepiezentare cît mai deasă a pieselor lui Caragiale se impune. Jpublkul ştie să le aprecieze şi va veni în număr mult mai
mare decît la unele pornoqratll :parizian eli 69. Piesele străine acceptate pe scena teatrului românesc trebuie să corespundă unor serioase
exigenţe de ordin calitativ, mi 'săfie melodrame stupide sau comedii
pornografice 70,în care lipsa de observaţie psiholoqică/ sau concesiile
făcute gustului unui anumit public provoacă soluţionărl artistice necorespunzătoare, 'in "contradlcţle cu evoluţia normală a caracterelor
scenice 71. Profilul Teatrului' National este discutat de asemenea,
şi În "Moş Teacă" n se observa' cu ironie amară. că prima noastră
instituţie scenică a fost numită astfel (Teatrul Naţional) pentru că
joacă aproape numai piese străine! Impotriva prezenţei pe scena
Naţionalului a unui repertoriu care provoacă deformarea gustului
spectatorilor va scrie şi St. Orăsanu 73, care recomanda orientarea
către drama istorică naţională, inspirată din istoria naţională şi respectînd adevărul istoric, nu copiind modele străine. Dramaturgul are datoria să facă apel la document, intemelndu-se pe "par66.Epoca",II, 1887,nr, 574.
67Tralan Demetrescu,Teatru Teodorini,în .Revista olteană", 1, 1888, p,
347-350.
68I, 1885,nr, 6.
69.Evenimentul",
1, 1893,nr. 228.
70Cato,100.cit.
71Şt, 0rşanu, loc. cit.
.
72StaI, Cronicateatrală,tn .Moş Teacă",I, 1895,nr. 1.
13TeutiuţNaţional- Ginerelelui poirier,ln "Epoca»,XIV,1897,nr. 592.
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tea socială şi psihologică a istoriei". Teatrul istoric românesc însă,
se arată tot aici, în loc să reflecte "modul de trai al boierilor, al
poporului, felul lor de gîndire mai ales, sentimentele de care erau
animate diferitele clase sociale", ignoră sursele istorice, aşa cum fac
V. Alecsandri în Despot-Vodă şi Iosif Vulcan în Şieian-Vodă. In ciuda
acestor dispute aprinse dedicate problemelor textului dramatic, ponderea în organizarea internă a cronicii teatrale aparţinea totuşi discutiei interpretării, căreia i se închinau cele mai numeroase rînduri.
De-abia către 1900, în atenţia pentru textul dramatic - produs beletristle s-a putut observa o uşoară sporire, nu însă suficientă pentru
a o echilibra pe cea dată meşteşugului actoricesc,
Urmărirea activităţii de critică elin ziarele şi revistele literare
puţin importante, dar neînregimentate "Convorbirilor" sau "Contemporanului", s-a întreprins în scopul înregistrării unei stări de
spirit comună la o categorie de publicişti literari, altfel neqlijati, şi
nu ca o pledoarie pentru mediocritate. S-a conturat astfel. în afara
marilor grupări literare ale epocii, dar intim legată de ele şi detaşată
nu prin diferenţe de principii, ci prin finalitate, gruparea destul de
eterogenă a unei critici mai mult jurnalistice, preocupată mai mult de
înregistrarea zilnică şi mai puţin sau deloc de supravegherea
normativă a fenomenului literar, interesată Întotdeauna de configuraţia unui moment oarecare, deci prezentă în actualitate, şi neqlijind aproape programatic perspectiva. Alte permanente se desprind din
caracterul mic-partizan, adică apărînd interesele unui grup puţin numeros şi puţin important de scriitori, care nu împiedica, de cele mai
multe ori menţinerea relativă în planul obiectivităţii, şi din alegerea
aparent capricioasă, dar guvernată de realităţi şi necesităţi interne,
a orientărllor critice mari (determinism, psihologism s.c.l.] către care
gravita Într-un moment sau altul. Aceste trăsături, deşi lipsite de un element catalizator, conferă totuşi manifestărilor de critică discutate
caracterul unui complement necesar, prin operativitate. mobilitate
şi poziţia cel mai adesea neutră, al întreprinderilor estetice şi critice
maioresciene
sau gheriste.
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ASPECTS DE LA CRlTIQUE UTTtRAIRE ROUMAINE ENTRE
1880-1900
RESUME
L'auteur de ce travail utilise un materiel documentaire puise dans
les publications periodiques roumaines parues entre 1880 et 1900 qu'on
n'a pas encore etudieos. Il y poursuit l' accroissement de l'interet
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pour la Iitterature nationale et la formation d'une nouvelle categorie
de critiques et publicistes situes au point de jonction des zones d'influence des revues «Convorbiri literare» (Causeries Iitteralres) eL
«Contemporanul» (Le Contemporain). L'activite de ces critiques (Anghel Demetriescu, Traian Demetrescu, Grigore Andronescu, Panait
Macri, Ştefan Orăşanu, et autres) reflete les preoccupations d'un certain moment de la vie Iltteraire roumaine et moins ses perspectives.
C'est justement pourquoi elle garde encore le merite de constituer un
complement necessaire des initiatives esthetiques et critlques principales de cette epoque.

