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Revoluţia din 1848 a adus in prim plan o vastăproblernatică soeial ă 
şi naţională care, neputînd fi rezolvată În răstimpul scurt de caredispuseseră 
revolţiollarii,.a rămas ca o Îndatorire a deceniilor viitoare. Fără Îndoială, 
cea mai agitată a fost peri oada imediat următoare, earaeteriz ată prin lupta 
necurmată pentru realizare a idealurilor paşoptiste. Imperiile înconjurătoare, 
susţinute de marea boierime, au înrohit principatele româneşti timp deaproape 
zece .. ani. Dezamăgirea În rîndunile .patrioţilor' românia fost mare. Cei care 
au atribuit Porţii otomane intenţii nobile şi-au văzut spulberate iluziile încă 
din toamna lui 1848. Iar cei care au crezut vreodată în Imperiul habsburgic 
s-auvăz.utdezamăgiţi nu după multă vreme. Oprimatide ocupaţiile succesive 
ale unor armate străine ambiţioase de a introduce o ordine proprie ;:tcolo unde 
nu exista decît dorinţă fierbinte de libertate, românilor.din.cele trr provincii 
nu .le rămînea decît să diversifice şi să amplifice formeledeîqipotrivire. 

Dintre acestea,literaţurii .îi revenea un rol deosebit, alătnri de istorie, 
politică şi (Hplomaţie.CJeşterea importanţei cetăţeneşti a literaturii coincide 
eu ridicarea unui tot mai mare număr de scriitori proveniti din rînd urile 
"stării a treia". Sporirea numărului mînuitorilorvcondeiului contribuie direct 
la sporirea ponderiL pe care literatura o dobîndeşte acum în cuprinsul vieţii 
sociale, fapt accentuat. şi de simultaneitatea activităţilor politice şfseriitori- 
ceşti IA·· aproape toţi oamenii de .litere din aceşti ani. 

Punct de răscruce în consolidarea literaturii româneşti moderne, . de- 
ceniul 1850 -'-. 1860 .aşeazg Ia .temelia acesteia. participarea nemijlocită la 
viaţa cetăţeneas că, ÎIl care un loc aparte îI ocupa lupta pentru redohinrlirea 
independenţei naţionale --- participare care se eonstituie aşadar Într-un 
element fundamental al modernizării artei cuvîntului românesc. 

Dintre numeroşii-autori ai acestei perioade, puţini au intrat în istoriile 
literare şi încă mai puţini .sîn t cunoscuţi cititorilor de azi .. Nimic nu ne In- 
dreptăţeşte.să .1lU acordăm însă atenţia cuvenită unor premergători, cu atît 
mai mult cu cît ei au contribuit la diversificarea structurilor literare pornind 
tocmai de la. gel1eroasa aspiraţie către libertatea naţională. Este ceea ce 
vom încerca să în treprindem.. parţial, În paginile următoare. 

Pentru scriitorii de acum, problema libertăţii naţionaleeste covîrşitoare, 
ei istrăduindu-se să o afirme c a ata re în orice Împrejurări. "pentru mine, 
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chestia naţionalităţii o pui mai presus de libertate. Pînă cînd un popor nu 
va exista ca naţie, n-are ce face cu libertatea. Libertatea se poate lesne re-- 
dobîndi, iar naţionalitatea nu. De aceea, eu cred că În poziţia de acum a 
ţării noastre, trebuie să ţin tim mai mult a păstra naţionalitatea noastră, 
atît de ameninţată, şi să cerem atîta libertate, pe cît ne este neapărată pentru 
dezvoltarea naţionalităţii noastre", zicea Nicolae Bălcescu", Deşi poate nu 
atît de pregnant formulată, opinia este larg răspîndită printre scriitorii epocii, 
care o ilustrează fie În nuvele, fie În versuri, fie În pamflete. Vor proceda ca 
atare Radu Ionescu, Al.. Odobescu, LC .. Brătianu, A. Papiu Ilarian şi încă 
rn ulţi alţii. Cei mai mulţi dintre autorii de literatură înţeleg să sprijine activ 
conştiinţa de sine a naţiunii noastre, atît de ameninţată acum de tentativele, 
infructuoase în cele din urmă, ale marilor imperii. Prin însuşi Iaptul că scriau 
în limba română, că puneau la îndţmîlla unui public extrem de divers şi de 
larg opere scrise in. româneşte, autorii acestui deceniu au ajutat la conservarea 
conştiinţei noastre naţionale. 

Formarea unei opinii publice ferme, care să. condamne irnixtiunile 
marilor puteri şi să asigure o viaţă politică internă în 'spirit democrat burghez 
este una din ţintele scriitorilor: "noi trebuie! să deprindem pe ai noştri la 
lectură, pentru casă ia interes'la trebile publice, să se deştepte cît ITIai în 
grabă .şi cît mai mult,casă le putem vorbi,ca să ne înţ:elegemîntre noi, 
să aietconsultăm şi săneîricurajăm" '--opia; AL Hurmuznehl-. 

Toate formele vieţ:ii literaresÎntcuprihse Î!iangajareatot mai strînsă 

a literaturii.pe calea apărării! libertăţiinaţiol1ale. Scriitorii deacur.nu.n'- 
nuntă să-şi susţraă opiniile 10'1' în această direcţie, .foloslnd poezia; proza, 
dramaturgîaj .crrtica-litereră, ziaristica, activitatea de editor şi chiar de ti- 
pograf. Cei mai, mulţi (Untte ei erau funcţionaride stat ori depirideau într-o 
anume rnăsul'ă.· de. stat. Guvemele.vschirabate şi formate d up ăvhurrul plac 

al imperiiloTvecine'; ··au încercat să dispunărdupă cum credeau de cuviinţă 
de scriitorii care se împotriveau tendsnţelor politice oficiIe. Paşoptjştilor 
emigraţi« nu .Iits-ia permisintoareer?a decît. dupăapn:mpe zeceai. Scriitorii 
aflaţi în ţară au cunoscut b prigonire sistematică, al cărei ţel era tentativa 

de a-i determina să nu mai scrie în favoarea independenţei. Privaţ:iuni de tot 
Ielul.: suferă acum Kogălniceanu, G. Bariţ,· A. Mureşianuţ ' N.T Orăşăau, 

C.D. Aricescu, P. Jspirescu ş.a. Aetivitateagazetelor este supravegheată 
cu grijă extremă, marile puteri încercînd să înăbuşe ·orice·afirmare a spiritului 
de independenţă. în această direcţie, deosebit. de consecventă se arată Austria, 
care pune s1Ih O severă urmărire, de exemplu, "Gazeta de Transilvania", 
admonestind-o cînd publică artîcole despreilup tatpentru'Iiberta te arorilâililol'. 
Dar literatura vremii este mult prea angajată în această luptă, participă 
mult prea nemijlocit şi cu mult prea multă energiepentru <1 putea fi înlă- 
turată de pe scena vieţii polîtice. Se recurge atunci1---tţl timă şîneputincioasă 
incercare  la represalii poliţieneşti. Este grăitor ordinul trimis trupelor 
austriece de ocupaţie din Moldova de a delega un ofiţer supraveghetor la 
fiecare reprezentaţie teatrală", Tot teatrul -acum tribună civică de largă 

1 r. Ghica, Amintiri din pribegia după 1818, vol. II,Craiova, Scrisul românesc, 1940,p.11. 
2 N. Bănescu , Corcspondci1/afamiliei Hurmuzochi ' CllGbeorghe.· Bariţ , Vălertii de 

Munte, Tip. Neamului românesc, 1911, p. 40. 
3 1. 1. .. ]';[istor, Corespondenţa lui Coronini diJ1 Principate, Cernăuţi ... Glasul Bucovinei, 

1:938, p. 158-159. 
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audierrtă - cunoaşte intervenţ-ia bastoanelor de ordine cind , în Iaşi, se re- 
prezintă Tindală şi Piieolă, în care Alecsandri, militînd pentru Unire, susţinea 
i mplicit şi cauza libertăţii naţionale4• 

La 18 noiembrie 1848, Mihail St.urdz.a dădcau n ofis prin care încerca 
să paralizeze orice activitate literară. Măsurile lui au fost Întărite de domni- 
torii sau de cairnacamii care i-au succedat, Spre a se Îndepărta eu totul li-o 
tera tura din viaţa socială şi mai ales politică. în duda acestor grele condiţii, 
scriitorii au reuşit să afle căile nu numai de integrare a artei. cuvîntului în 
viaţa cetăţii din deceniul al şaselea, dar şi de constituire a ei Într-un factor 
important în afirmarea idealului independenţei. "Avem un caracter naţional, 
pe care trebuie să-I dezvoltăm şi cultivăm", afirma, între alţii, Gr. R. Busuio- 
ceanu-. Şi literatura romană dintre 1850 -1860 sa străduit pe toate 
căile să apere şi să păstreze acest caracter na-ţional - factor însemnat în 
lupta pentru redobindirea independenţei. 

Neputăudu-şi expune deschis atitudinea faţă de problemele politice 
ale vremii, scriitorii folosesc istoria drept armă de luptă, fiind siguri că in- 
tenţiile lor vor fi apreciate aşa cum se cuvine:"Căci lumea-aţelege ce vrei tu 
a zice", o spunea fără ascunzişuri eD. Aricescu-. Idealul independenţei 
este inseparahil legat de evocarea trecutului, Încît aproape că 11n există po- 
ezie, roman ori dram ă cu subiect din istorie în care-să nu fie vorba de luptele 
românilor împotriva acelora care atentau la libertatea lor. Cu deosebire se 
observă aceasta În proză şi, sub acest aspect, este elocvent romanul lui Al. 
Cantacuzino Serile de toamnă la ţară (1853). Apărarea independenţei este aici 
o componentă organică a traiului cotidian al poporului român din veacurile 
trecute. Universul scriitorului are o dominantă puternică - statornicia cu 
care poporul a ştiut să-şi apere libertatea, exponentul acestei concepţii fiind 
răzeşul Ion Criţă --- personaj caracteristic acestui deceniu, de va reveni 
deseori În literatura noastră, pînă la întruchipările atît de famţliare dinpo- 
vestirile şi romanele lui Sadoveanu. Pre-ţuind în mod deo8'ebit poporul, 
mai ales ţărănimea, de a cărei soartă s-au interesat permanent, scriitorii 
acestor ani pun în circulaţie tipul omului din popor, al oşteanului hîtru, bun 
de povesti, dar şi viteaz în numeroasele bătălii-Ia care participăjduse numai 
pentru apărarea ţării. Limbă Dulce şi Jumătate ai lui Alecsandri, Român 
Grue al lui Al; Davila şi atîţia alţiî.îşi au originea În acest deceniu. Aşa este 
Lupu, din drama lui Al. Pelirnon Curtea lui Vasilie Vodâ (1852). Foarte. ca-- 
racteristic, •.. pe aceeaşi linie a sublinierii rolului important pe care . l-a avut 
poporul în apărarea ţării se situează şi "cîntecelul" (sau"canţoneta") lui E. 
Carada, Ultima oră a unui oştean român din timpul luz Ştefan cel More.. (1855), 
avînd drept unic protagonist pe un ostaş despre care cu mare greutate se 
poate. spune că este luptător de meserie ori ţărah care abia şi-a părăsit satul, 
înlocuind plugul cu spada. Cu evidente predispoziţii antiotomane, cele mai 
numeroase personaje. de acest tip i nu se feresc să alterneze umorul cu serio- 
zitatea, introducînd o notă de specific popular care înviorează textei.altfel 
prea frecvent searhăde, Este grăitoare următoarea scenă din piesa lui G. 

4 Al. Cretztanu , Din arhiva lui Dumitru Brăiianu, vol. II, Bucureşt.i, Independenţa 
1934, p. 125. 

5 Gr. Busuioceanu , [Articol de fond], 111 "Album Ilterarlu", nr. 2, ianuarie 1857, p. 17.' 
6 C. D. Arlcescu, Lyra, .Bucureşti, Romanov, 1858, p, 5. 
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Baronzi Matei Basarab sali Dorobanţi şi seimeni , în cursul căreia, la un ospăţ, 
ostaşii îşi deapănă amintirile: " .,. Da, stam lîngă Mateij Şi mă chema 
şi-mi zise Îndată ee mersei: ! - Cînd ţi s-ar cere capul legat cu trei turbane/ 
AIIui Sinan vizirul. ce-ai.face.icăpitane? ! --. Ce-aş face, înălţime? ii răspunsei 
pe loc. ITi laş aduce-nd ată din apă sau din Ioc".? 

Aşa fiind inteleasă acum literatura, romanul haiducesc nu avea cum 
lipsi dintre speciile angajate în sustinerea cauzei independenţei. Constantin 
Boerescu tipăreşte, în 1855, A/do şi Aminte sali Banditii. Aici, strînşi impre- 
jurul "stindardului t.ricolor", Înălţat de Brav, unul din personaje, haiducii 
luptă cu un eroism fără seamăn pentru a-şi elibera .ţana, preferind moartea 
vieţii În sclavie. Demn, Aldo moare pe eşafod, refuzînd să se lase cumpărat 
de Cincacov, consilierul armatei adversare. 

Cum romantismul cunoaşte acum la noi o perioadă de avint, datorită 
unei explozii puţin obişnuite a individualităţiiv-este firesc să întîlnins.motrve 
şi teme de tip romantic, aşezate în serviciul apărării. llhertăţii naţionale. 
Aş a de pildă, tematica orientală dobîndeşte o întorsătură categoric antic- 
to mană şi.elocventeste Radu .Buzescu, romanul din 1858 alIui Ioan Du- 
mitreSGLl-.Moyileallu ... Imaginea romantică; .::t. iubirii tragice dintre o creştină 
şi, un .rnusulman generează un suhieet cu manifestări explicite nationale, 
yjz;i.\Jile în însăşi organizarea. şi derulare a intrigii, Îl), descrierea personajelor 
şi a des.tinelor lor,.fărăa1Q.ai vorbi-de faptul că un personajaparţine.unei 
familii celebre În analele .româneşti pentru vitejia dovedită pe cîmpul de lupta. 
Asemănăţpr proce.deazăşi.poeţii, in.balade cerezumăQ atitudine cetăţenească 
dintJ,'ecele .maifreevenoe în epocă, 1\tît 1\. Sihleanu Îll paginul. şi ue.ştin(8) , 
cîtş L.A.Costiescu .. (în.Româncuţqsclaliă9) dezvcltăracelaşi subiect ca şi 1. 
I);fIIIl itrescu..-MoyHeanu; .pelltrlta sublinia patriotismul. unor femei răpite 
dinţ ară, care prefer;ămoarJea, vieţii luxoase dindlar(;Jm, tăzhunÎlldu-se.tot- 
odată şi pct:ţcelaare Încercase să le cumpere isentimentele .. 

,PărăîlldoiaIăcă·, atenţiascriit6rilor deceniului-al şaselea al secolului 
trecuts-a îndreptat în. cea mai nraremăsură-easupra acelor perioade;diiris- 
torîecind românii au făcut .dovada mnui Înalt: simţ al independenţei. O su- 
mara stetistieăraie-a» arătadesi'gur că acest-deceniu a dat la ivealăce.le mai 
numeroase opere .. iillspirate. din istoria naţi6naIă.P.rogramul "Daciei: literare", 
întîrziat o: vreme de condiţiile. vitrege,işL găseşte.acum '. o largătrezolianţă şi 
o în tinsăaplicare.Descriereaeepopeiip6porului român. in'; oonfruuoars« cu 
forţe duşmane se constit)lie intr--o. amplă; ,;cîntare a·' României"! plină d.e un 
patriotism. clocotitor:..şi.' de un patetism rarîntilnit în altă epocă. Este arma 
cea·' m.aiutilizatădescriitori,una din singurele, lor modalităţi de Îmbărbătare 
a plczentului. Nimic din paseismulunor Tomntici străini, nimic din dorinţa 
debla mare a prcze;ntului.Exortaţia contemporaneitţi.ţîi.este principalul ţel 
aLscriitorului român care se inspiră din tre.cut.şi!e,stedemn de remarcat 
faptul că, oricît de pesimisle ar fi· unele din versurile referitoare la destinul 
propriu, cînd este vorba de soarta .ţării ,oplimismuleste ... princîpalaatitudine 
a fiecăruia. Unoptimism.social rohust, izvorît din comuniunea de idealuri cu 
poporul şi cu aspiraţiile 1 ui dinto tdeauna_ Acum apar volume. de poeziide-.- 

7 .0. Baronzi, Malei B(lsal'ab sau Dorobanti şi seimeni, Bucureşti, Romanov, 1858,. p. 129. 
8 A. Sihleanu, Armonii intime, Bucureşti, ImprimeriaOrn,1857, p. 99-115. 
g A. Costieseu, Cîntecele aurorei, Bucureşti, IrnprirneriaNifon, 1856, p. 18-23. 
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dicate exclusiv trecutului eroic, se naşte un stiI, o anume modalitate de a-l 
prezenta şi interpreta, fapt vizibil, de pildă, la Bolintineanu (în Bătăliile 
rumânilor) sau la Al. Pelimon (în Faptele eroilor). 

Istoria imperiului roman este asimilată, cel puţin în anume aspecte ale 
ei şi nu de către toţi scriitorii, istorici poporului român, mergîndu-se pe linia 
Şcolii ardelene şi a urmaşilor ei. Se cuvine .să subliniem, cu acest prilej, că, 
prin paşoptişti, scriitorii acestui deceniu au înţeles valoarea unor istorici 
precum Şincai sau Maior, pe care s-au străduit să-Ipublice în străinătate-v. 
Dealtfel, tot acum apare, la Iaşi, masiva cronică a lui Şincai -r-r- izvor al mul- 
tora din operele literare ale vremii. Brutus, Mucius Scaevola, deveniţi sim- 
boluri ale tendintelor de libertate naţională, sînt integraţi circuitului istorie 
românesc, cu deosebire prin atitudinile lor şi prin problemele ai. căror expo- 
nenţi sînt. Prin ei, un Aricescu se adresează nemijlocit prezentului, făcînd 
să. răsune î.nviaţ.a literară a ţării cuvinte pe care, <altfel, nu le-ar fi putut 
scrie niciodatărjcCazul lui llU este singulan..la fel procedînd şi alţi scriitori, 
dintre care Îi .vom aminti acum pe Ioan Goldiş12 şi pe D. Stănescu>. 

Ceea ce s-a. numit "daeism" se constituie în acest deceniu, pentru prima 
dată în chip masiv, drept unul din elementele componente ale evocării tre- 
cutului eroic al poporului român. Mihai Porfiriu oferea în nuvela VMia14, 
prin 1850, cea dintîi imagine amplă În literatura nqastră asupra dacilor. Lupta 
acestora pentru independenţă, spiritul lor de sacrificiu sînt trăsături frecvent 
invocate de alţi scriitori,uneori în accente ce amintesc deincantaţiile cinte- 
cului popular ("Buciumul lui Zarnolxsună,jScoaIă, acvilă străhună.jScoate 
capul, te trezeşte,; Du-te de te-utinereş te,; Du-te-n Parîng de te scaldă,( 
Că dă Mitra apă caldă" etc.)l&. La fel va proceda şi Hadu Ionescu în Bardul 
şi tnuzaw, 

Desigur, atît ca număr, cît şi ca pondere, un loc apar-tie ocupă.iîn an- 
samblul literar al acestui deceniu, reinvierea unor figuri glorioase de luptă- 
tori pentru apărarea libertăţii poporului român: Mircea cef Bătrîn, Ştefan 
cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Vasile Lupu, Matei Basarab. Un At. 
M. Marienescu strînge oriconfeeţionează balade zise· "populare" despre 
faptele de vitejie ale acestor domnitori, publicindu-le, la !] 859, într-un volum. 
Discursurile pronunţate în Divanurile ad-hoc, articolele politice din gazete sint 
tot atîtea prilejuri de rememorare a pildelor înălţătoare pe eate voievozii 
români din trecut le oferă unui prezent care le cere el însuşi cu stăruinţă. 
Cel mai des invocat dintre toţi rămîne, fără îndoială, Mihai Viteazul, căruia 
scriitorii români îi dedică acum poeme şi drame numeroase .. Să-i amintim pe 
G. Ilar (Gr.H.Busuioceanu)cu Mediiaiiuni pe cimpul Călugărenilor17, pe Al. 
Pelirnon, cu Bătălia de la CălugârenpS, pe P. Grădişteanu, euO noapteţie ruinele 

10 N. P. Smochină, Les emigres roumains cI Paris (1850--- .1856), Paris, Gamber, 1933, p.18. 
11 C. D. Aricescu, op . cii., p. 28-;{6. 
]2 CI. Muguri, almanaliţn: anul 1859, Arad, Tip. Hethy, 18.5,p. 13-16 (Caiu Muciii 

Sceuola } şi p. 125--126 (Coriolati ). 
13 D. Stănescu, Ci/era, Bucureşti, Tip. Naţ.ionalul , 1862, P: 26. 
14 M. Porfiriu, Scrieri; Iaşi, Tip. franceza-română, 1852, p. 51--78. 
13 Poezia anonimă Acoila străbună, In "Buciumul", 1, nr. 1, din 10 martie, 1857. 
16 R. Ionescu, Bardul şi muza, in "Bueillmul", 1, nr , 2, din 17 martie 1857. 
17 în Album lilerariu", TIr. 1, decembrie 185(), p. 9---1(1. 
18 În voI. Fa.ptele croilor, Bucureşti, Tip. Naţională, 1.857, p. 1--67. 
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Tirqouişiei sau Umbra lui Mihai Viteazul19, pe A. Lăzărescu, eu O lacrimă 
pe mormîntul lui Mihai Braoul=, pe C. Halepliu, cu Moartea lui Mihni Yiteazu 
la Torda21, pe G. Baronzi , cu O noapte la Câlugăreni22, pe D. Stănescu, cu 
ale sale Cugetări. Pe Cîmpia Tordeis", pe Iosif Sălăjan, cu .Mrb«), eroul de 
la Călugăreni4, trecînd pestenotoriile poeme ale lui Bolintineanu. 

Semnificativă pentru starea de spirit a scriitorilor epocii este abs$ 
oricărei discriminări pe provincii în Ceea ce priveşte alegerea subiectelor 
cu caracter istoric. Niciunul nu face vreo deosebire între trecutul Moldovei, 
al Munteniei sau al. Ardealului, se vorbeşte de un trecut comun românesc. 
Autorii din Muntenia şi-i aleg drept eroi pe Ştefan cel Mare şi peVasile Lupu, 
cei din Moldova pe Mihai Viteazul, cei din Transilvania pe toţi aceştia. 
Exemplele sînt extrem de numeroase şi O înşiruire a lor nu ar face decît să 
aducă noi argumente pentru un fapt poate cunoscut. Dacă ar fisă insistăm, 
ne-am referi numai la scriitorii transilvăneni care, neputînd apela la exemple 
din istoria lor, din motive lesne de înţeles, se vor îndrepta către istoria româ- 
nilor din principatele dunărene, aflînd acolo o posibilitate de oglindire a 
propriilor aspiraţii de libertate naţională. Aşa procedează, între. alţii, A. 1\1u- 
reşianu, în poeziile Către martirii românilor de la 1&48  1850 şi Trei-morminte : 
la Buzeu, Eocşani şi Ioşi=. 

Dealtfel, în operele literare ale acestui deceniu inspirate din trecutul 
poporului nostru, rareori se poate vorbi de referiri la o singură provincie. 
Lupta pentru independenţă naţională se confundă acum cu lupta pentru 
înfăptuirea Unirii şi scriitorii vor reflecta cu fidelitate acest lucru. într-unul 
din monologurile sale, Matei Basarab deplînge, în piesa lui G. Haronzi Maiei 
Basarab sau Dorobanţi şi seimeni=, luptele fratricide dintre moldoveni şi 
munteni. în Mihul. O trăsătură din rezbelul lui Ştefan cel More cu M'aiei 
Coruin, regele Ungariei, N. Istrate îşi pune personajele - moldoveni din 
timpul lui Ştefan cel Mare-să se intereseze de soarta românilor transilvăneni.", 
Cu totul.In spiritul epocii şi caracterizîndu-i plastic tendinţele este personajul 
care, chiar dacă. este moldovean, muntean ori transilvănean, circulă pe În- 
treg teritoriul locuit de români, simtindu-se Înainte de toate român şi luptînd 
peste tot unde libertatea românilor este ameninţată. Extrem de elocvent este, 
din acest punct de vedere, romanul lui AL Pelimon Bucur, istoria [undării 
Bucureştilor (1858). Personajele se mişcă dezinvolt prin toată Dacia de 
odinioară, o cunosc cu amănuntul şi află în ea, pretutindeni, sprijin. Însăşi 
alegerea personajelor se face cu un scop anumit: a demonstra că libertatea 
naţională nu se poate dobîndidecit prin opera comună a tuturor românilor. 

19 P. Crădlşteanu, O noapte pc ruinele Tlrqooiştei saa Umbra lui Mlhai v tteazni, Bucureşti, 
Tip. Homanov, 1857. 

20 în vol. Alţredo, Ore de repaos, Bucureşti, loanid, 1854, p. 7-11.. 
21 C. Halepllu, Moartea lui Mihai Vitcazu la 'I'orâa, Bucureşti, ·Tip. Colegiului naţional, 

1854. 
22 În vol , Donubianele, Bucureşti, Tip. Naţionalul , 1859, p, 55-56. 
23 în vol. Citera , Bucureşti, Tip. Naţionalul, 18p2, p. 37. 
2 în "Telegraful român", VII, nr. 50, din 10 decembrie şi nr. 51, din 17 decembrie 1859. 
25.A. Mureşianu, Poezii, Braşov, oeu, 1862, p. 72-74, p, 133. 
26 G. Baronzi, op, cit., p. 40. 
27 N. Istrati, Mihul, O trasă tura din rezbelnl lui Ştefan cel 1V[are cu Matei Coroiu, regele 

Ungariei, Iaşi, Tip. Buciumulu i român, 1850, p. 24. 
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De aceea, Bucur e muntean, Ileana, sotia lui, moldoveancă, Moţic, fratele 
de cruce al lui Bucur, e ardelean. 

Armă eficace, puternică şi impresionantă, istoria are acum unul din 
cele mai importante roluri în crearea unei literaturi active, capabilă să răs- 
pundă cerinţelor imperioase ale acestui frămirrtat deceniu. Prin condeiul 
scriitorilor, trecutul se adresează prezentului şi o face de fiecare dată curajos, 
folosind o mască străvezie. Atît de obişnuitele discursuri, pe care în fiecare 

poezie ori piesă le pronunţă Ştefan cel Mare, Mircea cel'BătI'în, Vlad Tepp;ş 
ori Mihai Viteazul, se transformă în apeluriînf1ăcărate Ia independenţă. 
Chiar dacă subminat de manierism, discursul de acest tip - inaugurat 
acum şi cunosetnd o largă răspîndire tn Titerătura noastră -nume prin 
aceasta o valoare civică mar mică. Anacronismul, căutat îritr-udihs, face 
parte din arsenalul scriitorilor acestui decenIU. 

Mai mult poate decît în oricare altă.rerioadă a. literaturii nostre, 
autorii dintre 1850- 1860 au avut în vedere Pfezel},tul şi problemele, lui, 
între care libertatea naţională ocupă un loc de frunt; Imediat după înăbu- 
şirea mişcărilor revoluţionaredin 1848, lit,eratura eu o • astfel de tematică 
este interzisă, încît scriitorilor nu le rInîne, spr a __ şiafirma atitpdinea pa- 
triotică? decît fie să nu-şi iscălească propriile <mere, fie. s.ă utilizezeialuzia. 
Multe din scrierile de acum circulă'fără a Ii se cunoaşte autorul, pe care poli- 
ţiile austriacă şi ţaristă îl caută totuşi cu stăruinţă. 'Le-a adunat mai tîrziu, 
în parte, C.D. Arîcescu, În Soiirepolitice care au circulat În public, manuscrise 
şi anonime ... (1884). Fireşte, toate. sînt protestatare, toate condamnă 
ingerinţele puterilor străine în "iaţa rolitică . .a principatelor rnmâneştivtoate 
îndeamnă la luptă. Există printre scriitori o vie emulaţie,o stare de entu- 
ziasm şi dăruire pentru cauza libertăţii naţionale. "Acum este timpul ca 
bărbaţii cu inimă şi adevăraţi patrioţi să dezvolteze energia şi generozitatea 
lor", zicea-G. Sion în 185528• Constatînd momente de ezitare la greu inoercaţii 
săi colegi de generaţie, A. Lăzărescu, în poezia Apel la fleni'l patriotic al 
ramânilorw, cerea depăşirea lor, flagelînd totodată moliciu"nea şi dezin- 
teresul. ' 

Aşa cum aminteam mai sus, aluzia rămîne, cel puţiIJ pînă la războiul 
Crimeii,llnul din procedeele cele l11f\i frecvent utilizate <te scriitori pentru 
a-şi expune punctul de vedere. Aşa procedează Aricescu1 în fabula Ariciul 
şi balaurulw, comparînd ca în treacăt pe.ariciul care provoacă moartea unui 
"balaur" eu "Mircea Vodă". Un, motiv romantic. extrem de răspîndit precum 
.Jogodnicii morţii" este în aşa fel prezentat, în legenda lui D. Bolintineanu 
Dochiav, încît din aJuziilepe care le conţine, cititorul ref.ce lesne tabloul 
României din 1851, simbolizată de personajul tradiţional "poq:ţIia" .- .Iata 
înşelată în aşteptarea ei credincioasă de un domnitor sperjur. 

Un alt mijloc de exprimare a opiniei scriitorului - cetăţean f"ţăde 
cele ce se petreceau în ţară îl oferea introducerea Într-o operă literară cu su- 
biect străin a unor referiri la încercarea unor puteri străine de a schimba 

26 Şt. Meteş, Din relaţiile şi corespondenţa poetului Gheorghe Sion cu contemporanii săi, 
Cluj, Panas, 1939, p. 223. 

29 În "Album ltterariu", nr. 3, februarie 1.857, p. 1.-5. 
30 În vol. Arpa română, Bucureşti, Tip. Mitropoliei, 1852, p. 53. 
31 În "Albumul pelertnilor români", I, nr, 3, din:30 ianuarie 1851. 
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cursul istoriei poporului român. Aşa procedează C. Halepliu, în piesa Dori 
Sanji II, regele Portuoclii , cînd inel ude în replicile personajelor şi chestiunea 
"veniturilor mănăstireştivw. Or, se ştie că acestea au constituit multă vreme 
un punct deosebit în lupta pentru afirmarea independenţei poporului.romăn, 
în opoziţie cu dorinţele de cîştig şi de supunere politică .Iaţă de unele puteri 
străine, .manifestate de egumenii greci de la mănăstirile zise "Închinate". 
Portugalia nu avea, cum se ştie, nici o mănăstire închinată Muntelui Athos ... 

Insăş! selectarea. traducerilor consti tuie, Un mijloc de propagare a ideii 
de libertate naţională. Cele mai multe sint-astfel alese, încît să poată Ii jn- 
ţelese şi ca o referire la situaţia politică a principatelor dunărene. Aşa proce- 
dează I.N .. Şoimescutraducînd piesa lui Cuvelier şi Leopold Jertfa lui Avram 
(1851) În care se vorbeşte de eliberarea poporului evreu de sub asuprirea 
faraonilor in cuvinte ce pot fi interpretate şi ca o referire la poporul roman. 

Pe de altă parte, a.tiţ scriitorii rămaşi in ţară, cît şi cei aflaţi în exil 
folosesc pamfletul.pe scară largă, introducîndu-l în ţară pe diverse căi, în 
ciuda numeroaselor .oprelişti. .Intîietatea o deţin, se pare, Heliade-Rădulescu 
şi C.A,. Rosetti, ale căror virulente pagini demască şi înfierează uneltirile 
stăpînirilor, în numele unui patrîotism de Q incontestabilă puritate, străin de 
orice m.eschinărie. Serisorle lui Rosetti către domnitorul Barbu . Stirbei, 
poemeleincendiare ale lui Heliade (Ciclopele Trisiei Fiqure, Cobza lui Mdrinică) 
consolidează forţa civică a cu vîntului romanesc, manifestată. şi În sa tirele 
şi pamfletele anterioare anului 1848, şi eontribuie nemijlocit la crearea unei 
opinii publice hotărîte în chestiunea libertăţii naţionale. 

Literatura devine pîn{într--atît pp mijloc efectiv desprijinire a inde- 
pendenţei, Încît toate speciile sînt astfel .Întoarse de scriitori Încît să servească 

nemijlocit acestpi nobil scop. Pentru Iiteratura română, deceniul 1850 - 1860 
înse.rnnă, cel puţin din acest punct de vederevo.experientă din cele mai utile 
şi profitabile. Energia şi entuziasmul de care sînt anirnaţi acum scriitorii 

transmit' verbului o forţă paFticulară care, chiar dacă nu totdeauna se susţine 
şi în planartistic, rămîne o componentă integrată organic şi definitiv, de acum 
înainte, literaturii noastre. 

Imagini şi motive tradiţionale sint folosite într-un astfel de context 
Încît, eu ajutorul unor elemente dejaxisteI1te, ele să vizeze în chip direct 
lupta. pen,tru libertate naţională. 1 maginipoctice altfel. obişnuite, rîndunica, 
filomela, argonautii; aurora dezvoltă accle sensuri care le transformă în sim- 

hol uri ale năzinţei de libertate. Pocedeul .este curerrt jn epocă şÎ<iacă.îl 
cităm, spre exemplificare, numai Pe C.D. Arice scu'" o faceIll spre acconomisi 
spaţiul. 

Pastel ulieste transformat şi el aciirn Într-un mijloc de afirmare a ide- 
alului independenţei, fie prin descrierea frumuseţilor ţării, fie prin enumerarea 
amintirilor istorice evocate de peisaj. :I\eesta din .urmă .este cazul eel mai 
frecvent întîlnit, de pildă, la AI. Pelimon, În poezia Carpa!i84, sau la A. Mure- 
şianu, Îli O dimineaţă pe Sllru!31l. În eea din urmă poezie, de la descrierea, 

32 C.Halepliu, Don Sanji II, regele Portllgalii, Bucureşti, Tip. Colegiului naţional, 1857, 
p. 2021. 

33 C. D. Aricescn, Arpa română, Bucureşti, Tip. Mitropoliei, 1852, p. 1.3 (La o filomilă) 
şi p. lb (La o rOlldurdă). 

J4 Al. Pelimon, Faptele eroilor, Bucureşti, Tip. Naţională 1857, p. 159-161. 
35 A. Mureşiahu, op. cii., p. g4-96. 
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obişnuită intr-un pastel, a naturii, poetul trece treptat la sentimente explicit 
patriotice, dezvoltînd ideea răbdării cu care poporul român a infruntat toate 
vicisitudinile istorice. Ceea ce părea, la Început, un nevinovat tablou al unui 
peisaj se transformă În final Într-o puternică poezie agitawrică. 

Aceeaşi tendinţă se observă şi în jurnalul de călătorie. Excursiile î n 
peisajul românesc se constituie Într-un itinerar patriotic, pentru reliefarea 
eforturilor poporului român de păstrare a Iibertăţiinaţionale. Cîmpulungul, 
Curtea de Argeş, Cozia, Arnota, cctatea lui Vlad Ţepeş sînt transformate de 
A. Pelimon, în volumul Impresiuni de călătorie în România (1859), înpopasuri 
spirituale de un înălţător patriotism. Chiar şi călătoriile prin locuri ce nu au 
legătură directă cu istoria poporului nostru dau naştere la însemnări ce se 
întorc mereu la aceeaşi problemă. Atît de prezentă este în .gîndirea lui Heliade- 
Rădulescu, de exemplu, necesitatea eliberării poporului I'01I1.âJ1 de sub 
oprimarea unor juguri străine-încît, Infata Atenei, el e cuprins de ostare de nedes- 
crisă euforie şi compune cîteva din cele mai frumoase pagini ale sale, "le eri 
de la Regeneration Hournaine", cum le-a numiteI însuşi, punctul de: plecare 
- ruinele antice - fiind uitat de la bun început'"; 

Solilocviul romantic, obişnuitla poeţii vremii sub forma interesului arătat 
sorţii individului, este îndreptat către o problematică patriotică explicită. Astfel, 
într-un cadru tipic meditaţieiindividualiste, cu un decor adeovatţaicic-uu vîrf 
de munte), poetul cugetă la soarta României, înconjurată de imperii tiranice, 
care o asupresc necontenit. Versurile din România la 185437 atestănu numai fap- 
tul că A. Mureşianu, ardelean, era interesat de întreaga romănime, ci şipr()fun- 
zirnea integrării scriitorului (ca individ) în colectivitate, asimilarea ititereselor 
acesteia propriilor sale interese, de unde şi căutarea unor mijloace de expresie 
adecvate, aflate, cel mai adesea, În imagistica romantică a epocii. Semnifi- 

cativăpentru o asemenea stare de spirit este poezia Un ui. lamonastetilll 
Dealului=, în care A. Lăzărescu încearcă - nu Întotdeauna cu succes, desi- 

gur  să-şi exprime atitudinea faţă de inamicii ţării prin ntilLz/î'trea schemei 
"coşmarul sabatic", în care plasează un tînăr cu "suflet de Tomân"', învingător 
în lupta cu un "mag infernal" şi eliberator al unei june fiinţe -f simbol evident 
al ţării. Eroul romantic de tip byronian, neguros şi cam- abstract, este inzestrat 
de unii din scriitorii noştri, precum G. Baronzi, cu un scop jsocial extrem de 
precis: lupta pentru dobîndirea independenţei natiunale. Severi'ă.personajul'au- 
torului nostru, "trist ca O durere şi palid ea un crin", va fi jertfa prigonitorilor 
poporului român=. 

Elementele extrase din poetica folclorului - tot mai apreciat+şi res- 
pectat .-- oferă scriitorilor noi modalităţi de ilustrare artistică a idealului 
independenţei, de exemplu basmul şi cîntecul popular, a căror structură este 
adaptată nu doar o singură dată necesităţilor unui conţinut patriotic. Aşa 
procedează Le. Fundcscu, În poezia T'ilincaw , sau D. Stănescu în Geniul bun 
şi geniul rău al românilor'», Dealtfel, tot de inspiraţie populară sînt şi cele 

36 I. Llellade-Rădulescu, Souoenirs el itnpressions d'an proscrii, Paris, Imprimerie 
Prcve et Cle, 1850, p. 97--105. 

37 A .. Mureşianu, 0p. cii., p. 1:16-118. 
38 A. Lăzărcscu, ON de repaos, Bucureşti, Imprimeria Mitropoliei, 1852, p. 45--54. 
39 G. Baronzi,Dall11bianele, Bucureşti, Ţip. Naţionalul, 1859, p. 5--13. 
40 1. C. Fundescu , Vocea A.rgeş11111i, Bucureşt l, Romanov, 1859, p. 82·-83. 
41 D. Stănescu, Ci/era, Bucureşti, Tip. Naţionalul. 1862,p. 18--22. 
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cîteva "hore" Q;:tre apar acum În literatura română - mai cunoscute fiind ale 
lLli V. Alecsandri şi C, Negri - constituindu-se Într-o adevărată specie literară, 
CU ecouri prelungite pînă În zilele noastre. La.temelia.acestui nou tip de poezie 
stau cerinţele politice ale epocii, dinţre. care se detaşează.net apărarea liber- 
tăţ.ii poporului român. 

Veneau.,.toate acestea, şi dintr-.o preţuire profundă a ţăranului, a con- 
cepţil3Î lu,i de viaţă.,Hrol ului hqtărîtor pe. care l-a avut În păstrarea unei spi- 
ri tualităţ.i rqmfmeşti specifice, a limbii noastre, precum şi a. dorinţei de libertate. 
Jj:ste deceniul În c;1reţăral1UI intră . .masiv în preooupările scriitorilor noştri. 
Intre aItele,acUlnprinq. eoatur trăsăturile poetice caracteristice pentru corn- 
hatantul de1;11877, aşa cum se VOl'<lrÎstaliza eleJa Alecsandri şi, apoi, la Coşbuc. 
Este vorba .de .0st1i(şuI-ţăran,· .apărător al patriei,. fă.qîndu-şi datori?;clţ .vo- 
ioşie şi ţr?gere deinimă, precum Yoinea.(din.Voinea pe malul Dlmă:ri)42 Qri 
RgnciuruM"4semcnea personqje sevor înmulţi ieu deosebire în preajma UI;lir;ii, 
CÎnd .. li teratu ra înregistrează un spor de combativitate, vizibil, între altele, 
şi în.apariţia mai frecventăp(li{lcellă a unor figuri (lin. mediql rural, ţărani 
care doresc să-şi protejeze căminul, să-şi apere ţara de duşman44 .. 

Chiar,speciilereligioase sînt fqlQsiteÎn afirmarea.indepeadenţei .. Nu este 
pOfj.te lipsitcic interes.şă amintirn eă, Indată-după Înăbuşirea revoluţiei,un 
catihet bîrlădean ţi:ne o. predică atît .cte:incendiară.pe tema amintită, încît 
poliţia îl arestează, confiseind. totodaţgşi textulv. însăşi comentarea Bibliei, 
întreprinsă de. Heliade-Rădulescu în .Biblicele isau Notaţii istorice, religioase 
şi politice asupra Biblici (1858)8e transformă într:-:Q armă politico naţională 
explicită, dupăcum şi. "rugăciunile" scrise acum-« au prea puţin un caracter 
religios şi mai mult unulpatriotie. 

"Cugetă duşmanii să taie rădăcina vieţii.noastre; Însă codri de nouă 
plante vor răsări pretutindeni, la cel dintîi vînt de primăvară", gîndea în 
1849, Nicolae .Ionescujţ, Această profundă încredere În viitorul patriei, înte- 
meiată adesea pe un acut sentiment alrnersului istoriei, însufleţit pe toţi 
scriitorii .anilor 1850 - 1860, determinîndu-i să se angajeze cu toată forţa 
artei.Ior.Jn, susţinerea cauzei naţionale a poporului român. Trecutul glorios, 
pret;entul pătruns de elan îi îndreptăţesc să privească prin prisma unui opti- 
mism nedisimulat viit.o.rul României, ei reuşind să transmită şi generaţiei 
următoare o bună parte din sincera şi generoasa lor dăruire. Chiar dacă nu ar 
intra in istoria literaturii noastre decît numai prin aceasta şi tot nu s-ar. putea 
spune că generaţia scriitoricească a anilor 1850 - 1860 nu şi-a. făcut cu pri- 
sosinţă datoria. 

42 Al. Pelimon, Faptele croilor, Bucureşti, Tip. Naţională, 1857, p. 273-276. 
43 1. C. Fundescu, op. cit.,p. 59-61. 
44 Cf. C. Radulian, Voleu plugarul sau Entuziasmul taranului romdn, Bucureşti, Tip. 

Naţionalul, 1859 ; E. Carada, Mun[,anul şi Pandurnl, Bucureşti, Imprimeria Om, 1857 ; Mi/. 
cODul, Craiova, Tip. SamHca şi Moise, 1858, 

45 Anul 1848 in Principalrleromdne, voI. 1, B1lcureşti, GobI, 1902, p. 409·-413. 
4 ef. 1. Ruţ, Rugaciuw, in "Telegraful român", II, nr. 85, din 27 octombrie 1854 ; ş.a.m.d. 
47 ŞI. Meteş, op. ciI., p. 82. 


