ELEMENTE

DE CRITICĂ LITERARĂ ÎN PERIODICELE
SOCIALISTE DINTRE 1900 ŞI 1916
DE
1<.ZĂSTROLU

o parte din lucrările de istorie a mişcării muncitoreşti tipărite în
ultima vreme au studiat, cu rezultate pozitive, perioada cuprinsa între
sfîrşitul secolului al XIX-lea, dată care marchează o nouă treaptă calitativă în activitatea politică a proletariatului român, şi începutul pr.mului război mondial. Atenţia cercetătorilor s-a concentrat, datorită
specificului disciplinei ştlinţifice de care aparţin, asupra reorganizării
sindicale,
refacerii şi de
a acţiunilor
Partidului
amişcării
reactlvării
preseia sindicale
partid" Există
însă social-democrat,
şi alte aspecte
ale activităţii mişcării socialiste româneşti de atunci, care pot contribui
la realizarea unei necesare priviri de ansamblu şi printre acestea
un Joc relativ însemnat îl ocupă preocupările artistice şi, mai ales, de
literatură. În continuarea unei exemplare traditii, incetătenită de "Contemporanul", "Evenimentul literar", "Literatură şi ştiinţă" s. a., noua
presă socialistă apărută după 1902 va publica scrieri literare originale
sau traduse, circumscrise ideologic conceptiilor socialiste şi va participa activ la discuţiile care animau viaţa Iiterară, punînd în circulaţie
idei politice înaintate 2. Lucrarea de fată urmăreşte prezenţa preocupăPentru perioada1900---1916.
vezi mdicatiilabibliograficedin lucre.realui N.
Copoiu,RelacereaPartiduluiSocial-Democrat
din România(1900-1910),Bucureşti.
1966;de asemenea,informaţiileconţinutein capitolulrespectivdin Istoriaqindiri!
iiiozoiiceşi socialeîn România,Bucureşti,1964.
2 Referitorla aceastăproblemă.vezi T. Vîrqolici,Ideile leninistedespre 1itetaiură şi artă In presa româneascădinaintede eliberare,în "Studiişi cercetăride
istone literarăşi folclor",tomul9, 1960,nr. 5; MădălinaNicolau,Problemeleliterare
la "Româniamuncitoare",
în "limbă şi literatură",1964,nr. 8, p. 293-316.
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rilor de critică literară în coloanele presei socialiste între anii
1916 şi raportarea acestor preocupări la stadiul de atunci al
literare româneşti.
*
'Cele aproape două decenii care despart începutul secolului nostru
de primul război mondial sînt folosite de mişcarea muncitorcască,
ciuda tuturor obstacolelor, pentru a înlătura consecinţele erorilor cemise de conducătorii vechii mişcări socialiste, care culminaseră cu
actul din 1899. In anul 1900 îşi încetase. apariţia ultimul organ
presă important al socialiştilor români, "Lumea nouă". Multi
intelectualii apropiaţi politicii muncitoreşti trecuseră în tabăra ",rI;r.:>r""
iar alţii, descurajaţi şi dezorientaţi, abandonaseră activitatea
Totodată, publicistica burgheză îşi concentrase focul
ideologiei marxiste, repetînd cu obstinare vechile argumente, trecute de
la un autor la altul, din paginile unei gazete sau cărţi în paginile altora, despre "imposibilitatea aderenţei ideilor socialiste la societatea
românească" 4. Elementul central al disputei între ideologia
şi cea burgheză va fi deci, după 1900, "problema viabilităţii socialismului în România, a valabilităţii marxismului în condiţiile ţ.ării
noastre" s. De la o propagandă politică generală, cu largi spatii cedaţe,
'polemicilor estetice sau literare, caracteristică pentru activitatea scclaIistilor din ultimele decenii ale veacului trecut, se trece la o acerbă
luptă politică bazată pe utilizarea tuturor datelor puse la îndemînă de.
studiul evoluţiei economice, sociale şi politice a ţării 6; terenul prin
cipal al confruntării devine analiza dezvoltării sociale a României,
analiză care, pentru prima dată în filozofia românească, este practicată cu sprijinul concepţiei despre lume a proletariatului, corlferip.d
astfel filozofiei, şi nu numai ei, valenţele unei arme de luptă pentru
transformareasocială". Fără a le acorda acelaşi loc în lupta ideologica,
nu sînt neglijate nici problemele eticii 8 sau ale esteticii şi artei. Cu'
fiecare prilej, s"a susţinut convingator că divergenţele de clasă se
manifestă cu aceeaşi acuitate şi în etică, estetică, literatură.
Şi în noile condiţii istorice un mijloc de acţiune
educative deosebit de preţios va fi presa socialistă, "care,
cea
mare parte, nu mai este distinctă, cum era în deceniul al 9-1ea, de
muncitoreasca" 9. Gazeta socialistă. reprezentativă a acelor vremi
3 D. Micu, Literaturalomdnă la inceputulsecoluluial XX-lea,
Bucuresti,1964,p. 13,'
4 N. Copoiu,opl:'.cit.,p. 90.
5 Istoriaqtnâitiiciîiozoticeşi socialein România,Bucureşti,1964,p. 362.
6 Ibidem.
7 R. Pantez
i, Filozofiamarxistăin Români«,Bucureşti,1963,p. 43.
8 Istoria qiruliit!îitozoiiceşi socialein România,Bucureşti,1964,p.lOO.
9 Op. cit" p.3.91.
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mine "România muncitoare", li) alături de care se detaşează, dintr-un
grup' relativ numeros de cotidiene, săptămînale şi lunare, 11
Viitorul
social li 11, "Viata socială" 12, lIFacla" '3, "Lumea nouă" 14, "Revista
ideei" 15.Publicistica militantilor socialişti va apărea, de asemenea, in
ziare şi reviste cu alte orientări politice, printre care "Noua revistă
română", "Viaţa românească", "Adevărur' ş. d, O apreciere statistica
sumară a continutului periodicelor citate, întăreşte afirmaţia privitoare
la prioritatea acordată dezbaterii ideologice sau artcolului de atitudine
politică; spaţiul acordat chestiunilor de cultură, literatură rămîne restrîns (cu excepţia "Faclei" şi a "Vietii sociale"), imperativele politice
ale momentului pretinzînd altceva, iar în parte şi datorită unor conditii obiective, printre care lipsa mijloacelor materiale, dar mai ales
specificul categoriei de cititori cărora li se adresau "România muncitoare" 16şi celelalte gazete socialiste. Literatura publicată se subsumează, În linii mari, telului revoluţionar afirmat cu perseverenţă ; văd
lumina tiparului şi alte scrieri, de un nivel artistic ridicat, cu conţinut
educativ, umanitar, progresist i în acei ani, cu toată modestia mijloacelor, presa muncitorească sau revistele conduse de scriitori apropiati
mişcării socialiste au fost totuşi un mijloc eficient pentru difuzarea in
masele largi a literaturii de calitate.
in condiţiile social-istorice de după 1900, unul dintre obiectivele
principale ale socialismului român era mobilizarea clasei muncitoare,
actlvizarea spiritulul revoluţionar. Succesul muncii politice pretinde
insă şi o ridicare culturală, prin care tezele revoluţionare să devina
accesibile, să prindă viaţă. Deci, alături de necesitatea educaţiei politice, ca un corolar al ei, se impunea necesitatea ridicării culturale i
acţiunile
unordarcercuri
semioficiale
în această
directie
erfiu intereselor
nu numai
insuficiente,
şi colorate
de tendinţe
ideologice
străiăe
proletariatului 17.De aceea, nevoia Initiativei culturalizatoare, educative devine un punct de rezistenţă în programul oeriodicelor mişcării
socialiste, mişcare "de emancipare, care e şi o mişcare de cultură" 15.
Ideea revine deseori în publicistica lui N.D. Cocea : "Un organ socialist nu e numai o tribună de luptă (politică, n. n.] şi de revendicări
10Bucureşti.seria I. 1902,au apărut 23 de numere; seria a TIa, 1905-1916.
Din 1915devine"Lupta",apoi "Luptazilnică".
11Iaşi, apoi Bucureşti,1907-1909;directoriC, Racovski,G. Grigorovici,M.
Gh. Bujor.
12Bucuresti,1910-1911;directorN. D. Cocea.
13Bucuresti,1910-1913;revista va fi. condusăde N, D. Cocea.
14Bucureşti,1911.
15Bucureşti,1900-1916;directorPanait Muşoiu.
16VeziD.Micu,op, cit., p. 317-323; pentru"Români".
muncitoare",
vezi Mădălina Nlcolau,op. cii.
17Socius(TeodorIordăcheseu),
O educatiecriminală,în "Lumeanouă",anul 1
(1911),nr. 7, p, 50.
13M. Gh. Bujor,Cărturariiburgheziei,în "Româniamuncitoare",seria a 2-a,
enul II (1906),nr. 28.
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economice, ci şi o tribună de educaţie şi cultură ... Socialismul înteleqe
ridice pe muncitori prin puterea solidarităţii, prin puterea culturei. ..n
N. D. Cocea precizează în acest articol că inţeleqe, de fapt, prin cuItulrq;
nu noţiunea în întregul ei, ci pentru inceput educaţia literară a
torului muncilor. Mişcarea literară, rubrica inaugurată cu acest
ambul teoretic, în care schiţează şi citeva idei relative la critica literară, va urmări deci să reverse "În sufletul muneitorului, frumusetile
artei, farmecul poeziei, toate marile bucurii intelectuale" 20,prin intermediul operei literare. Rubrica se va mulţumi să rezume literatura bunti
şi să semnaleze pe cea vătămătoare i adică o operaţie modestă de
selecţie şi recomandare 21.Cei doi termeni în opoziţie, literatura bună şi
literatura vătămătoare nu sînt acum clariflcaţi, dar o va face activitatea ulterioară a scriitorului în paqinile "Faclei" sau ale "Vietii sociale", după cum va completa cu noi elemente şi părerile sale despre eri"
tica literară, pe care, mai ales în cronicile dramatice, Cocea o consi..
deră un mijloc eficace şi elastic de apreciere şi analiză a textului literar
în conexiunile sale estetice, sociale şi nu o simplă unealtă de recomandare bibli.ografică.
.
Un prim amendament este adus într-unul din numerele de început ale revistei "Viaţa socială ", Literatura bună e supusă unei discu
ţii mai largi, indepărtîndu-se posibilitatea oricărui echivoc;
din clasele oprimate nu trebuie ferit de manifestările superioare ale
artei. Educaţia literară nu se face cu romane senzationale sau foiletoane cu haiduci i deosebit de interesantă este aici şi ideea
educaţiei politice cu cea artistică: "Educaţia adevărată nu se
Iaca nici în afară de dreptul de vot, nici alături de literatura
arta
cea mare" 22.La fel de bine venită e şi constatarea că nici o manifestare umană nu poate exista în marginea unei luări de poziţie
cleei nici literatura sau critica 23.Lucrul cel mai însemnat, în
operei literare, se susţine Într-o cronică dramatică din "România muncitoare" scrisă în replică la primirea nefavorabilă pe care gazeta liberală "Viitorul" o făcea piesei Samson a lui Henri Bernstein, este po19Nicoarăal Lumei(N.D.Cocea),Mişcarealiterara,în "Româniamuncitoare".
seria a 2-a, anul IV (1908),nr. 26; idern,Activitateanoastră,în "Fala". anul 1
(1910),nr. 26, p, 406; de asemenea,articolulprogramal revistei"Facla",în rev.cit.,
anul 1 (1910),nr. 1, p. 1 şi Cătrecititori,în "VJaţasocială',anul 1 (1910),nr. 11-12,
p. 266.
20Nicoară al Lumea(M.D.Cocea],/VJjşcarea
literară,în loc. cit.
21Fără i} stabilivreo relatie, este demn de semnalatfaptul că în acelaşian
(1908),"Die Neue Zeit", gazetă socialistă
încredinţeazăcolebor
atorului
FranzMehringo rubricăliterarăpermanentă.
22N.D.Cocea,Literatură
... pentru popor,
socială",anul 1 (1910),
2, p. 157.
23N. D. Cocee,Cinism.Popottuiiştii
şi conflictulbisericesc,în "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul VII (1911
l, ne, 38.
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ziţia de clasă pe care se situează criticul literar 21.Această concluzie
preţioasă derivă dintr-o discuţie amplă închinată raporturilor dintre
artă şi societate, artă şi clasă socială, reluată de mai toate periodicele
socialiste. Mobilul discuţiei, de fapt o polemică indirectă cu tezele
esteticii idealiste în circulatie atunci, rămîne oarecum difuz. Rezultatele sînt, în schimb, utile, deoarece precizează net o concepţie avansată, atît în comparaţie cu scrierile estetice junimiste, cît şi cu poziţia
. lui C. Dobrogeanu-Gherea şi ea depăşită la începutul deceniului al
doilea, "Deosebirea de clasă, scria M. Gh. Bujor, atrage după sine toate
celelalte deosebiri : de trai, de ocupaţii, de cultură, de idealuri, de
sentimente, de exprimare a acestor idealuri şi sentimente - de literatură deci... Literatura. e socială: e produs al societătii şi produsul
acesta influenţează la rîndul său această societate 25. Se pune acum
deschis problema caracterului de clasă al literaturii, al artei în general. Se subliniază, de asemenea, interdependenta dintre literatură, produs al societăţii şi societatea respectivă, care acţionează asupra artistului nu numai prin influenta mediului, dar şi prin impunerea unui
punct de vedere corespunzător intereselor de clasă. În condiţ-ile confruntării deschise dintre proletariat şi clasele dominante, se spune mai
departe, arta, literatura trebuie să devină arme de propagare a adevărului, a marilor idei sociale. Literatura viitorului, conchide M. Gh.
Bujor, va fi un puternic mijloc de educare a maselor, va ilustra succesul inevitabil al orînduirii socialiste. Aceleaşi idei, în termeni mai
generali, sînt reluate după aproximativ doi ani de N. D. Cocea în cele
trei articole publicate sub titlul comun Spre arta viitoare de rev'sta
poetului qălăţean Barbu Nemteanu 26.
Fermitatea acestor enunturi nu exclude atitudinea plină de inţeleqere în faţa activităţii unor mari creatori situaţi pel poziţii de clasei
diferite de cea a proletarlatului ca Balzac, Hugo, Tolstoi. La moartea
patriarhului de la Iasnaia Poliana, "România muncitoare" scria: "Deşi
nuâmpărtăsim ideile acestui apostol al timpurilor moderne larga haină
filozofică a doctrinei noastre, a socialismului, ne permite .să ne apropiem, să ne asimilăm, tot ceea ce omenirea are şi va avea ... mai bun,
mai nobil isi mai frumos" 27.Se poate recunoaşte cu uşurinţă în rlndurile citate aderenta la ideea preluării elementelor valoroase, progresiste din arta înaintaşilor. In schimb, un protest hotărît se ridică împo24Al. Costin,Samsonpiesă in 4 acte de Hetui Bemstein,in "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul II (1906),nr. 32.
25Aniversareatnotţeilui Neculuţâ,în "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul
II (1906),nr. 32.
26"Paginilibere",anul1 (1908),
nr. 4, 6, 9. Vezişi Armin,Un artist revoluţionar,
în .Romămamuncitoare",seria a 2-a, anul 1 (1905),nr. 5; B. Cecropide,Educatia
poporului
59,61. pnn artă, În "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul IV (1908),nr. 513,
?JDik,Moartealui Lev NicotaievictTolstoi,în "Româniamuncitoare",sena re
2-a, anul VI (1910),nr. 71.
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triva "l\teraturii cu teză", împotriva acelor subprodusa literare
terestre, neconvingătoare, care impovăraseră la un moment dat paginile "Contemporanului" sau ale "Lumii noi" şi acum renăşteau sub
pana unui 1. Nea'gu la "România muncitoare" ; "Literatura cu tendintl
poate să facă servicii frumoase unei cauze anumite, poate să aibă. o
valoare specială echivalentă cu a unei pledoarii inteligente, poate sa
fie tot ce vreţi... numai literatură propriu-zisă nu poate să fie" Z8.
Cocea va discuta cu aprinderea care-I caracteriza diferenţa de esenţă.
dintre drama Israel a lui Bernstein, "teatru tendentios", în care scopul
autorului, vederile şi convingerile lui înlocuiesc emotia artistică şi o
operă "de artă adevărată", drama Matiasse a lui Rouetti-Roman ":
Efectul artistic nu trebuie subordonat demonstraţiei, arta există acolo
unde frumosul se conjugă armonios cu tendinţa socială. Plecînd de la
această premisă, se observă şi impresionanta vitalitate, îmbogăţirea
remarcabilă de conţinut survenita din contactul artei cu ideologia
marxistă, cu mişcarea muncitorească: "Arta care deschide şi înalţă
Inteligenţa muncitorului e silită însăşi să se prefacă, să se lărgească
şi să se înalţe. '. Organizarea socialistă a lumii de mîine va pune pecetea ei pe toate operele de artă" 3Q,
Aceste precizări de natură teoretică alcătuiesc un bagaj relativ
restrîns de idei estetice; interesul lor, evaluat astăzi prin raportarea la.
aspectul general al gîndirii estetice româneşti deatunci,
stă iri
caracterul lor politic avansat. Preluarea tradiţiei materia liste de la
"Contemporanul" şi adîncirea sensurilor ideologice ale activităţli clu!
C. Dobrogeanu-Gherea prin conctatul ferm cu ideile despre societate,
artă şi literatură ale lui Marx şi Engels mai întîi, şi apoi cu cele care
circulau în Europa după 1900 (Latarque, Mehring, Plehanov 31 şi, mal
ales, Lenin), le conferă rezistenţă în confruntarea cu estetica junimistă,
neojunimistă sau a celorlalte orientări literare (semănătorism, poporanism). Vor fi atrasi astfel, mai mult sau mai putin, în sfera de influenţă a publicaţiilor socialiste numeroşi artişti (T. Arghezi, G. Galaction, V. Demetrius, Jean Bart, Elena Farago, G. Bacovia, Octav Băncilă. Camil Ressu s, a.) i atitudinea celor mai mulţi scriitori români
incepind cu 1. L. Caragiale, în faţa evenimentelor din 1907, nu poate
fi, de asemenea, separată de existenta în viata noastră socială a orientării politice socialiste.
28N.D.C.(N.D.Cocea),Cronicateatrală,în ,;Viaţaromânească",
anul V (191Ot,
nr. 2, p. 278.
29Ion Nicoară (N.D.Cocca],Viaţa teatrata,În!.,Viaţasociala",anul I (1910),
ar. 1, p. 76.
30Arta şi socialistnul,în "Calendarulmuncii",1909,p, 38.
31Vezi în această chestiunecarte" lui AL Dima,Studii de istorie a teoriei
literare româneştî,Bucureşti,1962(studiulCiheleain cadrul c.riticiislJintJiiceeutopetie).
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Cei aproape douăzeci de ani care despart sfîrşitul secolului de
relele încercări prin care a trecut ţara noastră intre 1916-1918 au
nsemnat pentru cultură şi literatură ca şi pentru politică O perioada
de căutări febrile cu multe restructurări ale forţelor, cu încrucişări
violente de idei. În acest climat, presa socialistă a avut o poziţie distinctă, prin justetea tezelor aparate, prin urbanitatea şi, de cele mai
ulte ori, calitatea intervenţiilor, care continuă O frumoasă traditie
olemică ilustrată de Gherea, A. Bacalbaşa, Raicu Ionescu-Rion, G.
brăileanu. Atitudinea fată de iunimism continuă, cu deosebirile impuse
de distanţa în timp, opoziţia pe care Gherea o formulase Şi o arqumentase la timpul său. Personalitatea lui Titu Maiorescu este însă supusă în "Facla" unui violent atac, îndreptat fără discuţie împotriva
omului politic, a actelor politice junimiste 32.Activitatea de îndrumător cultural şi literar a lui Maiorescu şi rolul "Junimii" în cultura
noastră vor fi însă apreciate, e drept cu multe rezerve, unele nedrepte.
generate de poziţiile politice opuse net. Se observă existenta a doua
direcţii de acţiune la "Junimea", "Ianus frumos cu două feţe", una
politică, impulsionată de P. P. Carp şi alta literară, inspirată de T.
Maiorescu. Dacă politiceşte junimismul nu a reprezentat decît o tendinţă pe care evoluţia socială a sortit-o eşecului, literar a învins la
1875 "pentru bunul cuvînt că d, Maiorescu a avut de luptat cu ciuperci
literare, cu spini şi mărăcini care misunau pe ogorul literar şi pe carp
i-a putut strivi 33.
Un spaţiu deosebit de .întins se dedică în "România muncitoare"
şi in revistele citate analizei politice a poporanismulul, analiză făcut fi
de C. Dobrogeanu-Gherea şi C. Racovski, cărora li se adaugă, cu numeroase note polemice, N. D. Cocea 34.Poporanismul literar este neglijat
în această
fără răsunetul
GhereaMaiorescu.
O dispută
privire de
de amploare,
ansamblu dar
asupra
literaturii polemjcii
poporaniste,
apărută în "Viaţa socială", remarca insuficienţele artistice ale acestei
literaturi, din care nu sînt apreciaţi decît M. Sadoveanu şi, mai ales,
Ion Agîrbiceanu în ale căror scrieri există "concepţii morale, sociale
sau artistice de seamă". In rest, se afirmă cu o exagerată severitate
critică, "pustiul cultural. în care ne introduce (poporanismul, n. n.) e
înspăimîntător" 35.O victimă, în aceste împrejurări, este G. Ibrăileanu
(cu toate similitudinile dintre ideile sale literare şi cele discutate în
aceste pagini) a cărui activitate e privita global, fără a se face delimitare între concepţiile sale literare şi ideile politice apărare, nu cu
multă convingere, în paginile "Viitorului" şi mai rar la "Viata româ..
nească".
32N. D. Cocea,Titu Maiorescu,în "Facla",anul II (1911),nr. 44, p, 342-343.
33+Junimismul,în .Fecle",anul II (1911),nr. 14, p, 215.
34Vezi N. Copoiu,op. cit., p. 204-212.
35A. Spiru-e-Bacău,
Scrisoaredeectitsăunzzzpopomnist,în "Viaţa socială",anul
(1910),
nr.5-6, p. 386.
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Înţelegerea arătată deseori de N. Iorga fată de nevoile
oprirnate, de pildă protestele ferme exprimate În Parlamnt('u p.t':
votării legii antlmuncitoreşti din 1909, sau unele măsuri demqcrţt
(reforma agrară). preconizate de programul grupării IIl1aţiona1ist7d
erată" au avut ca rezultat din partea presei socialiste o atitudine
sită de asperităţile care caracterizau relaţiile cu poporanismul. Ve
rile marelui istoric .în chestiunea naţională, mai precis xenofobia
atrag totuşi protestele "Faclei" 36rn paginile căreia drama lui Ro
Roman a găsit aprecieri favorabile. Se semnalează si-n cazul se
torismului sterilitatea unei literaturi explicit tendenţioasă; la fIS
nătorul", scria, "Fada", această literatură "respiră" prin scriitorii
nu s-au înregimentat unei doctrine literare strîmte: .M. Sadov
D. Anghel, S1. O. Iosif; la "Neamul Românesc" însă, ,N. Iorga .s-e ing
jurat' de "nulităţi" 37,Scrierile lui Emil Gîrleanu sînt primite ('lI o. iro
fără margini, nemeritată de ansamblul operei; criticile sîntatra.i>
primul rînd de elogiul pe care prozatorul semănătorist ul aducea v.
murilor patriarhale Într-o proză, scrie recenzentul, "inofensivă" şi .C
suferă de "moşnegizm" 38,
Literatura sirnbolistă şi, În general, manifestările de artă
nu sînt semnalate sistematic şi nici receptate unitar. Teoretic,
Cocea de pildă, se pronunţă împotriva "şcolilor naturaliste, tieca.qelit,}
parnasiene, simboliste", care, crede publicistul, ar fi înlocuit inspir
reală prin formulă, iar grija de adevăr prin .preocupări de falsă ori
nulitate. Există la originea acestor reticenţe mult bun simţ, deoar
ele privesc experimentele artistice artifi.cioase, inovaţiile gratuite, .B
"căutată şi chinuită ... arta v.inlţiatilor"... care pare turnată pe suf!
unei clase capitaliste anemiată de supraindestulere" 39.Scepticismul
Cocea nu mai este tot atît de indreptătit atunci cînd va fi provocat
poezia lui 1. Minulescu, "executată" cu o opacitate pe care n-o
explica decît anlmozităţile exterioare artei. ce-l separau pe directe
"Faclei" de poet, redactor pe atunci la "Viftorul" 40.Cu alt prilej î
Cocea va şti să aprecieze, printre primii la noi, sculptura lui Brincll
artă modernă prin 'excelenţă, pe care o alătură poeziei lui Tudor
ghezi 41,La rîndul ei, "Viaţa socială" găseşte la moartea lui Moreas,
primăvara anului 1910, cuvinte călduroase pentru versurile poet
francez şi pentru simbolism 42,iar cu altă ocazie va saluta cu
36"Facla",anul 1(1910),nr. 1, p. 2.
37Bock,Recenzii,reviste,ziare,în "Fada", anul II( 1910),nr. 10,pag. 159.
38'\-\1.
(N.D.Cocea].Un atac exageratşi o execuţiesumară.
Anghel,in "Facla",anul 1 (1910),nr. 39, p. 199--200.
39N. D. Cocea,Spre arta viitoare.p,rezentul,în loc. cit.
40Nicosrăal Lurnai(N. D. Cocea),lon',/'!4inUlescu,
in "Facla",
nr. 13,p. 192.
41N.D.Cocea,Spre Roma,Bucureşti,1911,p, 208.
42L.,Jean .tvIoreas,
in "Viatasocială",anul 1 (1910),nr. 4, p. 323-324.
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ire orientările artistice noi ce-şi găseau o fericită expresie in sculptura
utorului "Coloanei infinitului" 43,Cu toate ezitările şi chiar contrazierile generate de urmărirea înnoirilor artistice care au dat Semnalul
riitoarelor prefaceri modernista în artă, revistele socialiste nu au maniestat nici rigiditatea de care a dat dovadă, spre exemplu, Nicolae Torga,
ar nici un entuziasm deplasat, ci o atitudine critică, uneori exagerată
(in cazul poeziei de la IIVieaţa nouă"), Însă întotdeauna necesară într-o
'Zonă a artei în care imitaţia goală de sens ori impostura pătrund' cu
uşurinţă.
Studiul părerilor despre literatură sau artă precum şi analiza 10Clllui ocupat în viaţa literară a epocii pot furniza datele necesare unei
încercări de a formula trăsăturile caracteristice ale manifestărilor de
critică literară, aşa cum efa înţeleasă şi practicată în coloanele presei
socialiste. Există în aceste luări de poziţie critică un oarecare dogmatism, născut din supunerea actului artistic unor precepte, nu de rigoarea celor dragomiresciene, totusi llmitative în sensul judecării apriorice, exterioare .a creatiei literare a unor scriitori situaţi pe poziţii
politice diferite de cea socialistă. De aceea, V. Alecsandri va fi totdeauna neînţeles şi neglijat 44,Coşbuc şi Goga contestati 45, iar VIa·
huţă considerat, excepţie face momentul 1907, cu o nesfîrşită ironie.
Această trăsătură, necaracteristică de altfel, deoarece va fi depăşită
practic, Îşi are explicaţia într-un viciu de metodă. Orice gest critic
va avea ca punct de plecare întrebarea: "Cum trebuie să fie un
scriitor pentru a deveni util poporului său ?", întrebare la care răspunsul just, formulat cu claritate în diverse articole, este considerat
şi unic; în realitate se pot da şi alte răspunsuri. EXlplul unui
Balzac sau, la noi, V. Alecsandri este o dovadă suficientă. In "Revista
ideei", în .România muncitoare" sau "Faclal/ se schiţează profilul unui
"artist-cetăţean". Se pleca de la observarea conditiei sociale a artistului în societatea burgheză. Un scriitor cinstit, independent, va fi mai
aproape de muncitorul manual. nu numai prin convingeri, ci şi prin
situaţia sa materială. D. Anghel, se scrie, după sinistrul de la hotelul
"Louvre" din Bucureşti CIrămas mai sărac decît un muncitor, căci şi-a
pierdut "averea artistică-literară" şi nimeni nu l-a ajutat 46.Din această
cauză, scriitorii noştri "mor în genere la 40 de ani, atunci cînd ramurile
geniului au cît mai mulţi sorti să se arunce departe" 47.Clasele stăpîni43Th, Cornel,Indrumărinoi în artă, în "Viaţa socială",anul I (1910),nr. 4, p,
306--312;nr. 5, p, 367.
44Vezi "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul II (1906),nr. 34.
45Cronicaliterară,în "Româniamuncitoare",
seria a 2-a, anul IX (1913),nr. Cl3.
46Cronica,în "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul VII (1911),nr. 14.
4ÎBock,Jean Rtcliepinîn Bucureşti,"Facla",anul II (1911),nr. 8, p. 155.
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toare, observa cu amărăciune "România muncitoare", silesc artistul
se coboare la nivelul lor prin foame şi de acest tratament nu
scutit. nici Caragiale 48.Statul burghez, partidele care-I conduc,
scriitorul să se vîndă, renuntind la idealuri pentru a servi un
ţel politic. De aceea, "scriitorii noştri la 35 de ani se epuizează
40 îşi publică operile complecte, căci inspiraţia lor nu se hrăneşte
zbuciumul poporului întreg" 49,Artistul trebuie să creeze cu gîndul
mulţimea celor ce aşteaptă să cunoască, să afle adevărul f rezistenta
posteritate a operei o garantează contopirea cu nevoile maselor 50.
itorul exemplar, se scria în "Facla", va urma exemplul
unui B. Bjornson, care Ha luptat necontenit pentru idealurile
tiei, pentru drepturile poporului, pentru libertate şi dreptate cu un patri,Qq<
tisrn înflăcărat, în înţelesul cel mai înalt al cuvîntului: căci
lui de patrie nu escludea, ci implica, drepturile nestirbita ale
popoarelor. Este firesc, se conchide, că Un asemenea om a fost
apropiat socialismului şimişcărei muncitoare" 51.
Acest frumos program de activitate scriitoricească va fi rotunjit
observaţia preţioasă că artiştii au menirea de a alcătui o "tradiţie
lectuală naţională de energii şi de idealuri" 52; scriitorul este deci
si definit într-un amplu complex de comandamenfe sociale şi
criteriul estetic nu-i menţionat, nu pentru că ar fi neglijat, ci pentru
valoarea estetică este incorporată noţiunii de "artist", luîndu-se în
sidera re activităţile literare care îmbină satisfăcător toate aceste
mente. Se afirmă astfel un program şi o conceptie critică destul
limpede conturate, fără u fi strict ..originale, ci lntrunind
diverse de la Taine, influenţă recepţionată prin Gherea, la acesta
la Ibrăileanu, apoi din critica literară franceză a ultimelor decenii
secolului al XIX-lea, pînă la Guyau (relaţia artă-societate) i la ba;ă
stau tradiţiile de ideologie literară pentru care a militat Gherea, amii''
date de contactul cu manifestările ulterioare ale criticii literare marxiste
(Lafargue, Mehring) şi, în primul rînd, de noile realităţi sociale, ,de sp'
cificul evoluţiei literaturii şi a criticii noastre literare în general. Dacă..
nu poate fi vorba, în acei ani, de o critică literară marxistă (noţiunea
îşi va împlini sensurile la noi în anii următori primului război mondial),,;.
mai ales în deceniul al 4-1ea, se poate afirma că, atunci, între 19001;1\'
1916, s-au continuat în această directie cu progrese sensibile eforturlle
iniţiate după 1880.
48Caragiale,în "Româniamuncitoare",anul VIn (1912),nr. 48.
49Alex.Filimon,Statul şi liteuitura,în "Facl", anul II (1911
l, nr. 17,'p.
50Sorina(după.Van Bevor], Influentaliterelorasupra spiritului
"Revistardeei",anul VI (1905),nr. 49, p. 135,
51A. L., Bţărnsorica democratşi socialist,în "Facla",anul 1 (1910),nr,
p, 101.
52Bock,loc. cit.
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Sufragiile publiciştilor socialişti se îndreaptă .cu unanimitate, în
acordarea calificativului de "artist-cetEî.tean", către Eminescu şi Caraglale. Societatea românească, va afirma "România muncitoare", cu prilejul mortii celui de al doilea, ş-a reflectat cuprinzător în Ilteratură
prin intermediul acestor două mari conştiinţe cetăţeneşti şi artistice 53.
Q analiză cuprinzătoare a poeziei eminesciene nua apărut în presa
socialistă. La vremea aceea exegeza eminesciană, la început de drum,
nu înregistrase nici din alte direcţii o atare intreprindere. Cîteva note
..critice, tipărite în "Viitorul social", pot reţine însă şi azi atenţia, datorită încercării de a defini lirismul marelui poet i Însemnările se opresc
totuşi la notarea perspectivei filozofice şi la existenţa unei profunde
.rnelancolii, generată de opoziţia dintre gîndirea adîncă a poetului şi o
sensibilitate de artist 5". Autorul notelor, Ilie Horodniceanu, surprinde
şi semnificaţia universală pe care o dă literaturii noastre creaţia eminesciană : ,,s-ar părea că geniul românesc, incătuşat atîtea veacuri, a
izbucnit de O dată tumultuos prin pana lui, răsturnindu-ne pe scara
valorilor odată cu criteriul aprecierilor şi aruncîndu-ne pe un drum,pe
care el l-a săpat în stînca de granit pînă la răscrucea unde îşi dau
întîlnire toţi solii geniali ai neamurilor" .\5.Cînd, în 1909, se cornemorau
douăzeci de ani de la moartea tragică a poetului, "România muncitoare"
cerea, în locul unor manifestări oficiale solemne şi plictisitoare o larqă
difuziune a operei în mase, prin ediţii accesibile, aşa cum se procedase
in Germania cu scrierile lui Schiller 56. Personalitatea lui Caragiale,
semnificaţiile scrisului său vor fi obiectul unor articole călduroase;
oportunitatea puternicului talent satiric, dar şi perenitatea unei opere
lnsufleţită de observaţia adîncă a vieţii sociale, de pătrundere psihologică si spirit fin 57,au pus "pecetea ironiei... pe o jumătate de veac
din viaţa societăţii româneşti" 53şi fac din creatorul Scrisoţii pierdute
un mare artist, revoltat împotriva prejudecăţilor sociale, a mediocrităţilor politice, a credinţelor, false şi sterpe, contra imensei prostii omeneşti 59.Reacţia viguroasă şi cinstită din 1907 a scriitorului, judecată în
implicaţiileei politice, duce la concluzia că prin Caraqiale, între artiştii
români cinstiţi şi popor s-au întărit firele unei legături indestructibile.
Poezia lui Al. Macedonski, neînteleasă şi hulită de corul unei critici
53Alnie, Caragiale,în "Româniamuncitoare",seria a 2-a, anul VIn (19[2),
nr. 46.
54Ilie Horodniceanu,
Note critice..., în "Viitorulsocial", anul II (1913),nr.
1--2, p. 247.
55OP. cii., p. 246.
56L. Ache, Pentru Eminescu,in "Romaniamuncitoare",seria a :·a, anul V
(1909),nr. 25.
57Alnie,loc. cit.
58Nicoară al Lurnei(N.D.Cccoa],1. L. Caragiale,in .Pacla", anul III (1912),
nr. 24, p. 46'2--463.
59ibidem.
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cvasiunanime, aproape o jumătate de veac, va gasi 10 cronicarii "Fq
clei' cititori apti de a pătrunde tainele unei arte poetice singulare
noi, dar viabilă, care a produs "bucăţi de o reală frumuseţe, care vOr"
rămîne ca nişte ne stimate ale literaturii noastre., şi care a condus c(
şcoală preţioasă de poezie" 60.Mai puţin dispuşi să inţeleagă se .doveJ.
dese însă în faţa ciudatei lirici minulesciene, ale cărei părţi slabe sînţ
generalizate, obţlnlndu-se astfel negarea nedreaptă a unei vocaţii liric'
de netăqăduit". Aversiunea este extinsă şi împotriva poeziei de lt\!
"Vie.aţa nouă", şi ea înnoitoare în epocă, dar mai ales, împotriva lui
Ov. Densusianu 62.In schimb, lui Bacovia, inspiraţia adevărată şi nouA
tatea unei exprimări poetice corespunzătoare îi asigură o primire plină
de înţelegere 63.
Numeroase pagini, bine simţite, i-au fost închinate de presa sociq'"
listă, în totalitatea ei, lui D, Th. Neculuţă, considerat poetul clasei muri...'
citoare nu pentru modestul ansamblu al unei opere Pe care nimeni nn
s-a gîndit să o supraevalueze atunci, ci pentru semnificaţiile sociale'
profunde ale existentei sale tragice. Necroloqul semnat de C. 'l,
Buzdugan 64stăruie asupra revoltei care inspirase versurile lui Nebuluţă , într-un articol din uRomânia muncitoare" se relevează soarta trist
a talentelor ascunse în popor, condamnate de societatea burgheză l(Î
nerealizare. O pildă grăitoare e Neculuţă ale cărui versuri cînt9-:
"dureri adevărate" şi sînt pătrunse "de un ideal senin", cel al unej
lumi noi. În comparaţie cu el, pleiada pseudoartlştilor .,cari pling
prăjindu-se la arşiţa durerilor închipuite", care privesc viaţa cu ochii
stăpînilor sînt ridicoli 65.Intr-un studiu publicat de "Viitorul social'")
un alt poet care avusese legături strînse cu socialismul, Panait Cermh
este discutat cu pasiune şi generozitate critică. Cerna ar fi al doilea:
mare poet liric după Eminescu, si exegeza se desfăşoară folosind apel).);}
neîntrerupt la comparaţia cu poezia eminesciană de care Cerna s-arfî
desprins datorită concepţiei sale optimiste despre viaţă (un laitmoti.v
al celor care au scris despre P. Cerna). Din păcate, criticul nu sesi",
zează diferenţa de valoare dintre cei doi termeni ai cornparatlel şi din
60Anatema,CronicaIiterară,Licheleleîn literatură,în "Facla",anul IV
nr. 1. p. 11.
61Nicoarăal Lumei(N. D. Cocea),Ion Minulescu,în "Facla".anul II
nr. 13,p, 192i Gabriol,Revistaliterarăşi artistică",în f,Facla:",
anul Il (1911
1,
p. 237; Polemici,în .Fucla'',anul 1 (1910).nr. 36,p. 143.
62Bock, Recenzii,reviste,ziare, "Viaţanouă",în .Fucja''. anul 1 (1910),nr.
p, 159.
63Gabrîol,loc. cit.; "Revistaideci",anul XVI (1915),nr. 149-150.p. 114.
64Un lucrătorpoet.v.D.Th. Neculuţă,În "Avîntul",anul 1 (1904).nr. 34,
65V. Brand,InvinşIi,în "Romaniamuncitoare",seria a 2-a, anul 1 (1905),
2fi; vezi şi Lelia Pavlovici-Botez,
Neculută,în ,.Româniamuncuoore",seria
2-8, anul III (1907),nr.l0; Al. Constantiuescu,
Neculută,în "România
seria a 2-a, anulVII (1911),
nr. 60; Ion Nlcoară(N.D.Cocea),SpretarmuldlEpt(lfH
.." ..
in "Faclil"',anul 1 (1910),nI. 32, p. 91-94.
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..__...-.--acest motiv bunele sale intenţii au un efect neaşteptat. În loc să pună
în valoare ceea ce ar fi meritat, dintr-o poezie de concepţie, căreia de
cele mai. multe ori îi lipseşte fiorul inspiraţiei, anulează orice efecte
pozitive prin suprasolicitare a unor disponibilităţi lirice modeste 66.Ace-laşi motiv al opozitiei optimism-pesimism constituie fondul unui articol
din "România muncitoare" care afirmă posibilităţile, neglijate de Cerna,
de a deveni un poet revoluţionar. Scriitorul a ales însă calea compromisului de clasă, indepărttndu-se de idealurile revoluţionare 67.
Vitalitatea rubricilor literare din gazetele socialiste era asigurată de
cronicile sau recenziile care nu se opreau la scriitorii de prestigiu, ci
urmăreau, aproape întotdeauna cu obiectivitate, întregul peisaj literar.
De aceea, se întîlnesc în aceste rubrici nume diverse, de la debutant ii
meteorici (un Gh. Ionescu,un Vtttan.vun Cleante Spirescu) împreună
cu literatura de duzină pe care o produceau, pînă la scriitorii care,
în ciuda unor evidente lipsuri de vocatie, au perseverat într-o activitate
literară, care le-a adus o relativă, uneori tristă consacrare (N. Pora,
F. Becescu-Silvan, H. G. Lecca); li se adaugă şi categoria unor poeţi
sau prozatori pe care astăzi îi pîndeşte necruţătoare uitarea, deoarece
opera lor n-a rezistat în faţa întrebărilor timpului, însă atunci erau citiţi,
iar unii recoltau chiar satisfacţiile unei popularităţi trecătoare (Cincinat
Pavelescu]. O adevărată panoramă a etajului inferior al literaturii realizează cronica "Faclei" intitulată semnificativ "Triumful Mediocritătei",
în care literatura călduţă şi lipsită de sentimente autentice este alăturată sugestiv unui cîntec de flaşnetă, mereu acelaşi, oricine ar învîrti
manivela flaşnetei iluzorii, Locusteanu, Banu, Niqrim, Pora, Giulescu,
Radu Cosmin, Cincinat, Radu D. Rosetti, Vasile Militaru, Maica Smara
s.a. .,Cînd au apărut Eminescu şi Coşbuc, notează mai departe cronicarul,
domnii Maiorescu şi Gherea scriau critică literară şi cînd Ioiul lui Eminescu a fost luat de Florian Becescu era fatal ca d. Mihalache Dragomirescu să fie mentorul literaturii române". Este surprins astfel, pe
bună dreptate, darul aproape bolnăvicios al criticului de la "Falanga"
de a descoperi şi promova cu periodicitate nulităţi literare 68.
Observaţiile notate pe marginea volumului Albastru al poetului birlădean Tutoveanu 69,pot fi extinse, pentru generalitatea lor, asupra unei
întregi categorii de scriitori. Versurile n-au "imperfecţiuni izbitoare",
"se deapănă uşor, în ritmuri liniştite", "cu imagini vagi cunoscute". Le
subminează însă lipsa spontaneitătii, a căldurii. a entuziasmului. Din
această categorie face' parte şi N. N. Beldiceanu a cărui proză/il "fără
66Ilie Horodniceanu,
op. CÎt.,p, 245-256.
67A. Lando,Din duhulvremei,în "Româniamuncitoare",scrie a 2-a, anul VI
(1910),nr, 5.
68Anatema,Cronicaliterară.Triumfull'1ed.ioclitătei,
în "Fada", anul IV (191a),
nr. 1, p, 9.
69"Facla"ianul 1 (1910),fir. 9, p. 148.
70Mihnea,O nouă carte a d-lui N. N. Beldiceanu,in "Viaţa socială",anul Il
(1911
l, nr. 5-6, p, 292.
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emoţii puternice" trezeşte un interes relativ, sau H. G. Lecca,
forţat şi banal" 71,hărăzit, în ciuda producţiei industriale de 'VArC",.,
teatru, uitării. Cîteva rînduri mai însufleţire îi sînt dedicate
ristului Ion Adam pentru sinceritatea prozei şi . pentru adresa
său 72; proza lui 1. C. Vissarion (Mîrlanii, publicată în foileton
mânia muncitoare", Răsculaţiiţ, "document viu al vieţii de la
fi de asemenea primită cu mai mult interes 73.
Ideea de literatura buna prezidează şi criteriile de selecţie a
rilor aleşi din diferitele literaturi străine. Adică de literatură su·pu:să.
exigenţelor estetice şi sociale la care s ..a apelat şi in receptarea
raturii naţionale. Traduşi sau prezentaţi critic nu vor fi deci decît
itori ca Heine, Ibsen, Bjomson, Valles, Zola, Jules Renard,
Poe 74,Tolstoi, Uspenski, Gorki, Leonid Andreev, Studiul artlcollWlf
sau al prezentărilorcare însoţesc, obisnuit, traducerile sau care
tează evenimentele literare ce prezintă interes şi pentru cititorul rOm5ti):i
nu este. necesar deoarece bagajul critic şi termenii discuţiei sînt
tiei. cum s-a arătat şi mai sus, în cazul literaturii străine sau rOlll1âr0ţi?
Se ivesc totuşi şi aserţiuni care merită să fie reluate pentru un
de claritate sau pentru acuitatea observaţiei. Astfel, în analiza 8P,eC111.
cităţii operei lui Tolstoi, A. Costin va semnala în "România muncitoares'
că una dintre componentele. universalităţii scriitorului rus este
carea conştientă şi necruţătoare a tiraniei. Contradictiile dintre
lismul marxist" şi gîndirea social-economică a lui Tolstoi, se
acelaşi Loc, nu îl îndepărtează de masele populare, deoarece în
diţiile Rusiei el a contribuit la deşteptarea spiritului revoluţionar
poporului 75.A. Costin adaugă astfel conceptului de universalitate
literaturii, aşa cum circula în epocă, o trăsătură nouă, cu
social-politic militant, care nu putea fi observată decît de un
zentantal ideologiei marxiste.
Strict legată de problema literaturii străine este şi chestiunea
ducerilor pe care critica literară bine intenţionată nu a încetat,
M. Kogălniceanu încoace, să o dezbată. Această persistenţă corespundea
unei stări de fapt, cu nimic îmbunătăţită după 1900.Traducerea lllitm'ar!i'r.
devenise o rentabilă afacere de tipografie în mîinile unor veditorl
Alcalay şi era nevoie, aşa cum stipula "Facla" 76,de initiativa
71Lex,Recenzii,reviste,ziare,în "Facla",anul II (1911
l, nr. 20, p, 239.
72T. T. Armindeunu,
Ion Adam,in "Româniamuncitoare",seria (1 2-a,
VII (1911),nr. 23.
73..Româniamuncitoare",
seria a 2-a, anul'VII (1911
l. nr. 9.
74Ch. Baudelaire,Vlealaşi opetile lui EdgarPoe, in "RevistaIdeel",anul
(1911),nr. 108,p. 103-108.Traducerea,submediocr
ă, ii aparţinelui PanaitlV'"'''U
.......
75A. Costin,Tolstoi,în "Româniamuncitoare",
seria a 2-a, anul IV (1908),
7 Bock,Recenzii,reviste,ziare. BibliotecaLumina,in .,Fac1a",anul II
TIr.10,p.. 159;Ril,Maltrauueclui Heine,în "Româniamuncitoare",
sr-rla a 2-a,
V (1909),nr.45 şi 46.
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rilor cinstiti pentru a se lovi prin "traduceri româneşti şi bine scrise"
în acest pericol public.
Critica teatrală, ilustrată mai ales prin sari sul lui N. D. Cocea,
rămîne una din părţile cele mai rezistente ale publicisticii literare socialiste. De fapt, se şi dă teatrului (în accepţia "text literar + interprctare +- mijloace tehnice") o prioritate uşor sesizabilă, raţiunea acestei
preferinţe fiind accesibilitatea spectacolului în sine, la orice nivel de
cultură şi astfel caracterul propagandistic expres, remarcat de altfel
sl de N. Iorga, al cărui interes pentru teatru avea aceeaşi sursă. Nu a
mirat pe nimeni în aceste condiţii, frecvenţa şi convingerea cu care
se afirmă că teatrul este o şcoală, iar Teatrul Naţional "cea mai înaltă
şcoală pentru răspîndirea culturii în popor" 77.Orice şcoală are nevoie
de manuale, iar manualul în teatru este textul literar. De aceea, alcătuirea repertoriului constituie nodul gordian oferit spre desfacere oricărei direcţii teatrale. Insă teatrul burghez nu va depăşi niciodată un
stadiu limitat de progres, intervenind interesele de clasă i se simte,
aşadar, nevoia unui teatru liber, social, apt să îndeplinească "enormul
rol educativ", apt să ofere "dacă nu problematica artă adevărată, cel
puţin arta care ne place" 78.Nemultumirile se concentrează şi în chestiunea repertoriului original, în care abundă productiile de serie, copiate
după autori francezi sau ele un dezolant eplqonism ibsenian, in timp ce
Teatrele Naţionale nu I-au jucat de arii de zile pe Caragiale ,9. Literatura dramatică, va scrie la 1900 M. Gh. Bujor, este încă. în faşă; piesele
bune sînt rare deoarece lipseşte inspiraţia din realitate 80.Conflictele,
adaugă N. D. Cocea, sînt prea speciale, n-au caracter de gelleralitate,
sînt artificiale al, si dramaturgii (Delavrancea primul) fac publicului
"toate concesiile", iar din concesii nu va exista decît un teatru clădit
pe nisip" 82.
!
Progresul teatrului depinde în egală măsură de public. Critica dramatică din jurul anilor 1890-1900, autorii dramatici printre care si
Caragiale, de asemenea, au observat insuficienţele publicului românesc,
recoltat din medii sociale înguste (mic-burghezi, burghezi), şi cu preferinte specializate, retrograde, uşuratice. N. D. Cocea îl compară cu
generosul public italian, cu o componentă socială mult mai derqocratică şi care a impus actorului o artă interpretativă realistă, de mare
valoare şi întreţine stagiuni teatrale permanente în mai toate oraşele
rt N.D.Cocea,Cronicateatrală, în "Viaţa românească",anul V (1910),nr. 5,
p. 244.
78Cronic(/maruntă,în .Rornămumuncitoare",scria a 2-a, anul VlI (1911),
nr. 11.
79V. G. Gaf"llCo,
Talentelemari. În "Avîntul",anul 1 (1904),nr. 44.
80M. Gh. Bujor,TeatrulNuţionatdin laşi...,în "Nouarevistă română",anul 1
(1900),nr. 22, p, 164-166.
31N. D. Cocos.CronicalealraM, în "Viaţa românească",anul V (1910),nr.
9, p. 475.
82T. A., După .Llaq] T'uilone",in "Facld",anul III (1912),nr. 52, p. 104:3.
10- c. 312
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Italiei 83.Un astfel de public trebuie creat, trebuie ridicat la o COB"
cepţie de artă superioară, trebuie pregătit pentru repertoriul mare,
universal, dar şi pentru un teatru original de bună conditie artistică 84,
Recenzarea pieselor care compun fondul original al repertoriu lui teatrelor noastre tempereaza elanul cronicarilor. "Scriitorii noştri de
drame" sînt sau literaţi fără simţul scenei, sau meştesuqarr fără talent
literar 85.Exiqenta pe care şi-o impune N. D. Cocea in această situaţie
nu pare exagerată decît atunci cînd anulează fără milă teatrul istorie
al lui Delavrancea, căruia îi inventariază scăderile cu o pasiune de
colecţionar, dar îi refuză circumstanţe de orice natură, Ce şi etică 86.
Aşa devine posibilă situatia de a se scrie despre o piesă care nu-i
făcută "după regule1e imuabila ale artei", cu o acţiune vagă, fără
intrigă şi fără personaje vii ca a făcut să vibreze intens sala
a Teatrului National 87,Piesa era Cometa a cărei poezie, de mult
făcuse să fie uitate neajunsurile tehnice şi stîngăcia dramaturgică
celor doi autori. Prima caracteristică a acestei critici dramatice este
exigenta şi conştiinţa profesională. Cea de a doua, dorinţa de el
construi, sustinerea consecventa a necesităţii unui teatru românesc
popular şi naţional, plin de viaţă. Se adaugă concepţia modernă asupra
spectacolului teatral, văzut ca o înlănţuire de factori artistici într -o
strictă corespondenţă valorică. Fondul pe care se practică aprecierea
este. cel numit în paginile anterioare atunci cînd s-a vorbit despre
alte manifestări de critică literară. Trăsăturile rezumate aci. dau suport
real afirmatiei că studiul istoric al criticii dramatice româneşti gdseşteo
preţioasă sursă şi explicaţie în activitatea desfăşurată la publicatii ca
"Facla", "Viitorul social" sau "România muncitoare".
Neapartinînd unor critici literari profesionişti manifestările de
tică literară urmărite în coloanele presei socialiste se bucură de avantajele, dar suportă şi dezavantajele acestei situaţii, fiind pe de o
spontane, sincere, receptiva la nou, dar suferind de un diletantism
mai ales sub aspectul metodic. Punctul lor de plecare, aşa cum s-a mai
arătat, se găsea în intentia de a oferi o orientare ideologică nouă Iiteraturii ; idealul spre care se îndreptau era formarea unui "artist-cetăţean"
devotat clasei proletare; metoda cu care se operează este eclectică,
uneltele critice fiind selecţionate din instrumentare diverse ITaine sau
c.ritica franceză de la sfîrşitul veacului, Gherea etc.) i rezultatul va fi
83N. D. Cocce,Spre Roma,Bucureşti,1911,P. 189--191.
84Idem. Cronica teatrală..., in "Viaţa românească",anul IV (1909),nr.
p. 127.
85Ion Niccară(N. D. Cocea),Biruinta,în "Faclal',anul Il (1911),nr. 4. p. 60.
86Idern."Luceafărul",
în "Facla",anul 1 (1910),nr. 40,p. 219-220.
87ldem,"Calne/a"de D. Anghelşi ŞI. O. Iosif., în "Facla",anul II (1911),nr,
41, p. 298--299.
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însă unitar şi anume punerea în circulatie a ideilor politice şi estetice
favorabile luptei revoluţionare şi, implicit, captarea simpatiei unor
scriitori ele seamă.
Contemporană orientărilor critice şi literare profesate de N. Iorga,
G. Ibrăileanu, M. Dragomirescu sau Eugen Lovinescu, critica literară,
aşa cum s-a practicat ea la "România muncitoare" sau "Facla", IlU ci
devenit atunci un sistem cu ponderea teoretică a celui urmărit de
M. Dragomirescu sau cu influenţa practică .a celui simbolizat de
l-:;.Ibrăileanu, deoarece i-a lipsit o largă audienţă în public, generaLi
şi de lipsa condiţiilor materiale, dar mai ales personalitatea unui mare
critic literar care sti o impună i Gberea abandona se preocupările literare, iar temperamentul furtunos şi înclinaţiile lui N. D. Cocea nu i-au
permis să evalueze în această directie, deşi avea disponibilităţlle de
cultură şi gust necesare. De aceea, nici raporturile cu restul criticii
româneşti nu s-au stabilit cu riqoarea şi claritatea de care ar fi fost
nevoie, ci, în loc să evalueze în domeniul discuţiei de principii, au
rămas in stadiul unei polemici ele persoane. Totuşi. vigoarea şi sinea.ritatea exerciţiu lui critic, adresa fermă pe care a avut-o de multe ori,
influenţa reală, observabilă în scrisul unor artişti ca T. Arghezi sau
G. Galaction, fac să se uite tendinta dogmatică prezentă uneori de a
se elimina din cîmpul observaţiei literare scriitorii care nu răspundeau
complet unui concept stabilit aprioric (V. Alecsandri, G. Coşbuc,
O. Goga). Studierea traditiilor criticii literare marxista româneşti trebuie să înregistreze progresul adus, Într-o epocă socială frămîntată,
de atmosfera critică existentă în jurul periodicelor socialiste.

CRITIQUE UTTERAIRE DANS LES PUBLICATIONS
SOCIALISTESENTRE 1900--1916
RESUME
La presse ouvnere ou bien ceHe diriqee par des sympathisants du
ouvement socialiste ("România muncitoare", "Viitorul social", "Fala", "Viaţa socială" etc.) a publie dans cette periode, en dehors de la
itterature artistique proprement dite, beaucoup d'articles. de chroniques
tteraires, de comptes-rendus et de notes polemiques, qu] ont reprente une participation active fi la vie lltteraire.
L'ctude presente les resultats de ces preoccupations qui contiuenl les tr aditions de "Contemporanul" (18Bl-1891), mllitant pom
ne Iitterature qu: defend les interets des classes opprimees. Ces
eoccupatlons correspondent en merne temps it toutes les exiqences
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ertistiques, Tout en siqnalant les effets positifs manitestes dans
creation de nombreux ecrivains (Tudor Arghezi, Gala Galaction, V.
metrius, George Bacovia, Elena Farago etc.), l'auteur arrive ii la
clusion que l'attention accordes il la Iitterature dans les
socialistes parues entre 1900-1916, sans constituer une nouve lle
tation litteraire, a cree les prernisses d'un progres sensible dans
Iution vers ce but.

