COI ..ABORAREA LUI GEORGE COŞBUC
LA "VIAŢA ROMÂNEASCĂ"
DE
t. LAZARESCU
Printre
moldoveneşti
care ii colaborat G. Coşbuc a fost
"Viaţa românească", Simpatia poetului. pentru unii dintre membrii
cercului revistei ieşene dălnuia încă din vremea.
la
apărea
.,Evenimentul literar'vpublicatie
care, pentru a-şi demonstra modul
de a gîndi asupra literaturii poporanista şi asupra sufletului ţăranului,
C. Stere
articolul Omul perfect 1, In articolul acesta C. Stere
făcea interesante consideraţii asupra lui .G. Coşbuc din
şi idile 2,
"Cînd vreau să scap de
scria Stere, mă
să citesc
pe Coşbuc. De la cele dintîi
poezia sa mă
şi numai
pot lăsa cartea din mînă", Se întreba apoi de unde
farmecul
sebit al poeziilor lui Coşbuc
răspundea
aceasta e din
izvorului de unde-şi trage poetul inspiratia "viaţa
meritul literar" epăruse la 20 decembrie 1893, scos
socialişti sub tnrturirea lui
Cu toate
Calea
şi
4, atitudinea revistel
ratură se
de a
publicatii socialiste'
,
"Adevărul literar" .. sau "Contemporanul" de mai Înainte. Intr-adevăr,
în
două. articole, nesemnate, S(; vorbeşte de alipirea la
curent literar reprezentat de "Literatură
ştiinţă", dovedind etasament
faţă de
Autorul nu consideră însă pe scriitori ca
mistoOf.

c.

Omul perfect, în
Bucureşti.1893.
"J5;;il

literar"
literar",
I I,1,1893,
1893,
Nr.
Ne 2,L

Iiterur", 1,

'14
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nari soclahstt,
afirmă că arta JIU e un
senzatii cum
susâneeu partizanii
pute, dar .nici reflexul
economice. E
marI scrii tOi; : Tolsloi, Ibsen, HelUJ)tnlCH1,
artişti in a
predoulin.ă critica socială, dar
socială
marii scriitori ai tiJ:np.ului Nu.
opere
socialiste. In ce priveşte lit,9r';ltuTanoastră, nu
e
pretenţios
ceri scriitorilor să se
serviciul
scopuri sociale? LiteiTâ.turaare SCQPul'de a
de iubire şi simpatie. fu, al doilea. articol, Aria
se
drept că dorinţa noastră (sodalistă)ar fi ca artiştii
se pătrundă, de
adevărul social" In "Evenimf!!utul literar", pe primul .plan, era nota
socială, din care nu lipsea. msă nici nota naţională -. Fapt este că la
"Evenime:qtul literarI.'.s-aîucl'lega:t..acţiu:ne.a popor611ţti1,.care avea să
semani,feste după,19QOla "Vaţa.tQmânei'iscăj'.ln flul acesta,
favorabile. asupra lui eL Coşbu.ţ cUn·articolul Omul perfect aveau să
reluate .şi inpaginHe "Vieţii ro:rnâneşti". Am considerat necesar să
a ccentuăm orientarea revistei "Evenimentul literar", întrucît ea este
.lnblluă parte şi aeeee a tiVieliLrolllâneşU" şi chiar a. lui
Coşbuc
însuşi. Pillcercul revisţei ieşane, J'lpărută în martie 1906, făceau parte,
prinlrealtU, aceiaşi.
Stere,G .. lbrăileanu, apoi Jean Bart, M. Carp,
Constantin şi Ioan. Botez, la care s-a adăug(it gmplt1 cplaboţatorilor
mai tineri M. Sadoveanu, G-. Topîrceanu, M. Ral€!,aşi aIţiL RE!ceuziile
şi\iărlle de sea1.I)ăelogi()a( dar nu lisite de spirit critic, asupra ..t:radllperţlof făcute deG.C'oşbucd.ţ.n lin1Qa g;enn(lnăS şi asupra poeQ:iUor
orlmnale" s-aurepetaftn
coloanele ,,vietii româneşti", începînd chiar
din
a:Ilde existenţăalre1listei.
CbLenlatla
de Titu Maiorescu şi

p.
p,

1914,m, :2
1923,nr. 2,
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revistei "Viaţa", pentru problema naţtonara.
tocmai fiindcă arată ecoul pe care
unlÎUiţii
literatură şi rolul Însemnat
care
avut ardelenii
Şt o.
neaseă, Intr-adevăr, Ia
au colaborat
Iosif, Ion Gorun, sotia acestuia Constanta
G.
Astfel, le sfîrşitul secolulul
insemnat, Dar criza economică era
de
dat, s-a simţit
se
a preveni primejdia care ameninţa
nomioă il.statului, s-a aplicat tuturor ';>U.L<"'U"./"
s-au creat bănci la sate şi s-a inaugurat o
in aceste împrejurări, iniţiatorul redresării
Haret, ş-a gîndit la o
de aceeasi natură
Astfel/el elaboră ideea unei
drrective
veze noul suflu al tendlntelor naţionale. La
sub auspiciile Ministerului Instrucţlunli Publice
,,semănătorul", Directorii noii publicatii erau
debutase în UtE.!raturasub influenţa lui Enliniescu,
al proletariatului intelectual,
cînd Coşbuc reprezenta
ardeleană. Se încerca astfel
unei sinteze
naţionale şi" tărănism. Cam
vreme cu apariţia ,,semănătorului", din îndemnulmlnistrului Haret, Vlahntă sepie Rqmânla 'pitorească,
iar Coşbuc, Povestea unei coroane de oţel. ProgramuJ i,Semăpătorului"
e însemnat din multe puncte de
Apare sub titlul Indemn. Din el
se.. desprinde .dragostea pent;mpoporl pentru datină, pentru .1imbă,
,pentru trecutul istoric, pentru scriîtorti de la sfîrsltnl. secolului al XIXlea. Vlahută şl Coşbuc, fondatorii revistei "Semănătorul", pot fi consideraţi ca premerqătoriî curentului semănătorist de mai t1r7,tlu.primul
prin nota naţională, al doilea prin' cea ţărănistă.
g
care vorIn al doilea număr al revi:stei.. Coşbuc
un
Vlahuţă
beşte de înstrăhrarea de popor/de
lui aspiratii,
uitînd
avea să se
contra poeţilor care- cintau durerile
Coşbuc,
de marile durest ele jroporulul, "NOi cu literatura .de
. firul
nu .stăm în mijlocul istoriei, traditie!
traditiei şi fără ideal .nu .e
crientaree poetulut spre popor »Ylr?\"",,,,,,,
asupra
itei '"Evenimentul literer",
tăcuse
tR'.ptat,de cercul "Juni.l11}i"
Noi vrem pămint şia
mai apropiat rurmăr"Vetrei", ne informeeză L
in Amintiri.
nu i se
Stim cu toţii care a fost efectu.l·,acelei poezii,
ierta poetului inima
şi
următoare răpesatu;
ne-a îrlapoiat numărul din
! scriind pe
G. Coşbuc,Uuiţ],In "Semănătorul",I;1902,nr. 2' dia 9 de(:elJJlb'rie,
p,l'i şi 18.

mult bine.,. Eram
retuzst primirea rp'I7;:tA;
care era

desfăşurată
poet
Coşbuc
giale
an al
(1894)
lui \AJ;:;>ULIL
Dintre
Ia
blri literare", care
Şte1ănită
In optessore«, Paşa Hassar: ş. a. Tot
poeh.ll publicase si
poeraa PopaCojoc:, care e vorba de un
care, în preajma anului
1848, avea opt fii, dintre care cinci muriseră în război pentru împăratul
Austriei. Coşbuc se trăqee dintr-o familie
ţinutul Năsăudului, ale
cărui sale mărqinase
lecuite de ţărani grănîceri care în armată
un
special, gră:niceresc, înfiinţat de Maria Tereza.
sacrifictile pe care
le
pentru
în cercul
românească",
foarte dreaptă
care au ştiut
vadă
operei lui.
desăvîrşit, dotat
Cosbuc s·a dăruit tuturor provinciilor
de
şi
Moldova, poetul şi l-a dovecă Mihail
şi Artur Gorovei.
ducea
mergeau la
s-a
meqrgă şi el cu dînşii. ,,:tvfeirg
văd Iaşu .- înflorit.i.'
tovatăsilor săi de drum
care priDante, traducerea
zel.
voastra In
dar ea e destiflorentin" ,
se
Const.
în 1927,
comentată de
recenza trcldllCE!Tea
Infernului lui Dante, făcută de poet

p.
de

Dante:
rec'<!uzi.e,
n

ieşene",V, 1940,fir. 0,
G. Coşbuc comentată
1; p. 78--B1.

ridicarea
Insărcinat de
Haret să ţină conferinţe la
nivelului cultural
şi
'\
toată
şi ţinînd
satele ei. Cu aceste
poetul a putut auzi si
folcloristic
lingvistic pe care l-a folosit in diferitele
articole publicate Între 1895 şi 1909, în "Vatra"
alte periodice, în care cititorii, ani
au
unor snoave, proverbe şi zicale
Despre
Sadoveanu ne vorbeşte in Anii de ucenicie. Marele
convins de
poetului cu privire la
mînec",
că după Coşbuc "minee" înseamnă
I masul
omului
ce il făcut drum de o zi. Incit, sensul adevărat este să nu
ai a Iace cu anume semeni ai tăi nici în elin (culmea dealului, colinei)
nici in minec,
nici In valea popasului.
.
că
la
lui
el rostise "nicI în
nici în mmeca"
zicala
clinul şi de mînecarhainei, Îndatorat
că numai
frumoasele
de limbă
prozatorul
"datorită unor asemenea preocupări, i-a rămas, ;ntll;·h!
cu
că
ne tragem mai de demult decît maica
altă
şi limbă, trebuie să 'ni-i plasăm În
Poetul C. Coşbuc a colaborat la "Viata românească" în anii
90" 1908 şi 1909, cu poeziile IVa Duna 13, Ftaqment (In iaiă-m;
se-niituie-al cîmpiei cuprins) 14,NUQu115,
Vlad
C6Iugărul şi Cel
mai bun cuvînt 17.Iar după moartea sa, redacţia revistei
i-a tipărit postum versurile inedite In optessotes lB.Total diferite de poezia
cuace.laşi nume, scrisă in 1893 şi publicată pentru prima oară pe foi
volante, apoi reprodusă în Vatra", 1894 şi in "Foaie interesantă"
191 versurile inedite In optessores, publicate
în 1920,
nu au mai fost
Titlul pare CIfi fost de natură
incurce pe
ceroetători. Nici
cele mai noi ale versurilor
acele
din 1958
1961. nu amintesc de poezia inedită In opressoies, tipăfiUl.în
românească".
cititorul care studiază atent sumarul
atit de
de altfel al volumului de versuri
de Editura
pentru
1961, nu o
nici printre
tipărite in
11G. Scridonşi L Domsa,G. ")';;;I)I'H":.
Biblioqtniie,
BUC1UElştl, 10,
12M. Sadoveanu,
vot
5ZI--;jJ!J.
G.
Na
p. 209-212.
"Vinl.aro'4 G.
Ptaqtnen!
mănească",
EiG. v:"u ...,
p. 76--77.
III, 1908, 4,
57--58
C: Coşbuc.Cel mai bun cnvrnr. în "Viala românească",IV, lfJm, nr.
româneascâ",XII. 1920nr. 1, p. Si-Sa,
1958.
1961.
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poeziile nepubllF',,_h.,,_a colaborat, din
menuscrise afla; în depozitul
So,ciaHslţe
in stî.rşit, şi mai
G. Coşbuc. Biblia1965, nu face disîn anul apariţiei în
la discutii. ° seriIbl'ăIJleauune încredinţează despre
scrisoarea din 4 aprilie 1920,
luI .0.. Ibrăileanu două Intorte:xJul ltUl1Îrăspuns al său.
inform.am şi răspunsul scriiii lui Coşbuc.
roJnâneq.s::ăJ'
acusa, s-a publicat o poezie inedită
el lui
(!) Conintf. afirmatiei numitei
reviste, că
trimisă ei pe vremuri de către Coşbuc,
"Opinia" din
Cifost lăsată nu revl.stei,.ci personal domnului L Botez, cu tnsărcmeree de il o publica dUPă moertea autorului,
indiferent
ce
Poezia a
către d. Botez "Vietii românesti", revista
cu (are
mei o legătură"
La
D. D. Pătrăşcanu adăuga pentru redacţia ziarului
reprezentantul revistei "Via.ţa românească", ne
de m.ai jos:
informatia apărută în ziarul
privitoare la poezia ineotuessores. apărută în numărul 1 al revistei "Viaţa
1. Botez sau d-sale In calipe atunci, lucrul nu prezintă
avut nici .0 legătură. cu revista
protestează colecţia revistei unde,
marelui 'Ach'n poet se poate Citi minunata lui
noştri n-au uitat-o" .
Care .au
României în
este oputelinică
a statului national
meu,
de galbenis-urerqe
21G.
22CL
BiblicteoeCentrală

Bibliografie,
Bucureşti,1965.p, .57
din arhiva Ibrălleanudela
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Strliinil,st-n
pe toti să-Lcunnnî
CU!:falbena.
cu galbenamoarte,
Că galben
steagul,români1
La luptă cu to.tU!"
Poetul
O dezlănţuire
forţă capabilă să
trivirea duşmanilor cotropitori.
..Drapelulni-a roşu, romanil
Nici milă să n-avettde cîini
Nici jale de oamenipagîni.
Să piară Ulharişi hotii,
Copiiica noi, ei.ce dinşiinepotii
De-acumpină-nveac
Deprindă-se-u
ura cea fără de leac.
L.. luptă cu totii!".

Impo-

Străbătută de ura poetului împotriva asuprlrii şi despotismului,
poezia abundă în epitete de o vehemenţă putin Obişnuită.
"In Irunte
Albastrunt-e steagul romllni
Săiui..de nemernicistăpîni,
Să prindeţitopoarele-nmîini,
Să-nqheţede spaimă,călăii.
Dinculmede muntl-s!din iqurtlevăii
Cl.lpletele-avint.
Puternicisă iasă, petoppe pi'imillt,
In frunteflăcăii!
Alb.astruecerulpe care jurăm
Şi-albastrămînia pe care-o chemăm
Şi-ajută-neDomnuldin cerul albastru,
Cvalbastru
nl-e steagul,români!
La mijlocbIl,rbatii!
Ni-e.galbendrapelul!,români!
I
S-azvîrlveneticiipăgîni
Să fie pe-etcsestăpîni,
Să-ndeasăspre ţară spurcatltI
Se-ntorcîn mormînt,să se vaete ta.ţu
Si plingin mormînt"
la 1918, versurilor închinate
Dernonostri pierduti, G. Ibrăileanu observa că. auto.
care fuseseră sinceri inspiraţi de
probabil, că G. Coşbuc a fost cel dintîi.
clintre 1914--,1916 li Impunea
publicării
Jm:lelllUla acţiune. Irnprejurărlle deci l-au determinat să
mcredtnteze
L Botez,. pentru ,a I-o publica după moarte.
OCIJp€lţie
german,ti,poetul va fi încredinţat poezia inedită
nTl,rpf!!l<!JI'FU'"
intrării României in primul război
a însărcinat cu publicarea ei pe un colaborator
romaneştr", denotă încrederea pe care G, Coşbuc o acorda
acestei reviste.
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romanesti;', poetul
inauqurat-o
nostru nanfl'l' neatirnare,
condensată a
mintea creatoare a lui Ci.
mai
cu prilejul
întocmirii volumului închinat faptelor de arme din 1
Poetul a revenit
lor, pentru a le
in forma mai nouă il
in care tablourile din
cu cele din natură.

cu

Iar
Cu

Ne: DUHareprezinta
trămarea nesfirsitelor fv,n""i"rÎ

osîndiţi,

balada cu privire la des-

"Evaet de oamenişi vuet de vînt
Si-n vale-ntunericca-n iad.
de tine, tu goalepămint,
cer obositeleinimite cad
Maibun să le ,Jaiun mormint

Suferinţa' CÎntată
Cititorul preţuieşte.
tor,
că la
e pătruns
o
Tip.ărită
in
',",v7ii'"
23

este întunecată, oarbă, puternică.
Duna, ceea ce este omenesc, Induiosăe .trecut prin sensibilitatea lui puternică
omeneaseil.
de

nr.
de
292-·29:;1.

in "Viaţa
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din 4

cum

anul 1907, FWfF
naturii
cu

Iar

astfel, u!-,u",.usoarenn
nol emotii, forme

HIJldJl1n
noi,
în Ianti2zia- creatoare.

de
atmostere

cu
Şj tot drumulvor cînta
,,0, Busun.frumosulmunte!"
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Prefăcuţa evlavie CI călugărului domnitor este pusă de poet fata
}n fată cu tirania de neînlăturat a
"Iar boierităind vreodată,
N-osi! moarafăr-depopi,
Tu cu milata de tată,
Pui odăjdiişi.i îngropj,
Prohodindu-I
f(!răplată!"
DemaSc111d
politica reacilonară il claselor stăpînitoare, poezia Vlad
Vodă Călugărul
un tablou viu' al epodi lnfloririi feudale. Victimă'
a acestei lumi. a intereselor egoiste este
marea boierime.
Acestea erau, de altfel, Iorţele istorice
luptă: biserica, monarhia şi marea boierime. Poetul G. Coşbuc acordă în această poezie
o deosebWi atenţie aspectelor monstruoase ale organizării vieiii de
stat din vremea acestui domnitor. Zugrăvit ea un politician abil;
brutal şi perfid, Vlad Vodă Călugarul nu precupeţeşte nimic pentru
a-şi atinge scopul. Se ştie că Vlad al
Călugăru.l, domn al
Româneşti, între anii 1482-1495, frate cu Vlad Tepeş, luase tronul cu
ajutorul lui Stefan. Cu toate acestea, el Ei ajutat pe turci în luptele
contra fui Stefan. Se numea Călugărul, fiindcă fusese călugăr în tinerete. Ceea ce viza lnsă
Coşbuc era prezentul. Demascarea' satirică
în versurile poetului nu ocupă totuşi un loc principal, ceea Ce fa,ce ca
poezia să rămînă în ansamblul ei o poemă cu caractef' umoristic, atingînd uşor numai una din marile probleme social-politice ale epocii feudale. Poe{u! subliniază în special acele aspecte ale vieţii lui Vlad Vodă
Călugărul, care trădează de fapt lipsa de libertate şi diferitele forme
ale despotismului relig10s şi ale tiraniei politice.
Sa,tira poetului este şi mai amară în poezia Cel mai bun auvînt.
Coşbuc şi-a dat seania că religia deformează pe oameni, înzădăcinlnd
in ei prejudecăţi, ţeluri şi interese false. Demasdnd m1nduna claselor
exploatatoaxe, poetul face ca eroul său, rob al lui Hristos, să afle din
gura pustnkulul Macarie următoarele:
"Căciscris ne e-n 'scripturide duhul LUi
Că El, acel ce este-a vecI. EI nu.i" _.
Indirjirea eroului în faţa mormintelor celor bogatj izbucneşte cu
vigoarea unui adevărat blestem:
"IeşiţispurcatiIor,
la mine-acum,
, Mişeipierdutipe-al necredinţeidrum!
Pe care v-au crezutmai sfint nebunii
Satana fost şi
al spurcăciunii.
Si-aceice-au
lungipe cruciID'aimari
Aceiasînt cei mai cumplitiUlbari,
Şi-aceiasînt burdufal Iăr-delegii
pe care i-au crezutmai,vredniciregii.
Şj tu, ş tu, şi toti, nu sfînt,ci drac,
Vă ştie-acelce-acumv-a strîns în sac!
Ghehenaalbă-te-nrăităturmă,
Ruşine-nveci adînculuidin urmă1"
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Tendinţa
Versurtle, în
care caută
zilnice. E
sincer setos de
"Te du şi intră-n
Si fă caei. In lume
Nicilaudelelor să
Si nici ocarafor. Tu
Şi nu dIa pe Dumnezeu
ralt-unde.
AcuIIJ,.
tu vezi şi
Căcicel mai bun

"Mama,
...dar'-eu, np,llv'ind
primjtjn seminar.
Clitu'lld teologie .ri:I1llÎ1J:eil.m
Şi
călugăresc 1 Dar
cu trei ani,
atita
Incit bucuros m-asi
zurîle toate ce le nf"l",rl'i
Colaborarea lui
nazuinţil poetului de
bleme ale creaţiei
ca şi Ia Sibiu,
literară/publicistică
cee,a ce atrage de la mceput asupra
Dedicindu-se
Iumlnare
G. Coşbuc luptă în
avint Impotriva obscurantlsmului
a ipoeriziel polWtce
In
volumul
ratul şi

L

LA

G.

şi

Iqşj, 192(J,p.249-250.
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EUc remontait il
a
"Evenimentul literar"
'evcnement
prouver sa tacon de penser
la litterature
consacree au peuple]
sur I'ăme du
paysan, C. Stele
ee rit 1
tiomme padaN ou il faisaIt d'interessantes considerations sur
Batkuies ei
ont continuee
Ei
ainsi que ces
cer ele
colonnes de
roumaine",
les momes
Stere et G.
par la suite le
des eollaborateurs
G, Topîrceanu,
ei
el collabore ii la revue
Vie rournaine" dans les annees
et 1909, avec les
Na Duria, Fragment (Devont moi
l'itnitii
la ploine}, Le noyer, Vlad le voevode, le fv10ineet
merneure parole,
la mort du
le comite
redaction de
paraltre ti
posthume
vers inedits
diHerent completement de la
portant le
eu J893 et parul' pom la
Iois dans des
et
dans "Vatra"
Iover) 1894 et dans
interessante", Orăştie, 1916. Le travail : G, Coşbuc, Biblioil Bucarest en 1%5 par Gavril Sorldon et Ioan Dornşa,
ne tait non plus aucune dlstlnction entre les deux
In oppressoros.
de la haine implacable du poete contre I'tnjustice socondanmation
de ce mal et de la soif du combat
et le despotisme, les
publiees dans "la.
ottrent aux lecteurs une nouvelle vlsion du poete sur

