PHIMTL CO'vrPI'NDIUDE IXrEHATUHA HOMÂNAÎN POLONIA.
DE
NATALIA
CANTm.,l
m
Receptarea
literaturiiromâneîn Poloniapînăla primulrăzboimondial
nua atinsnivelul
inregistrat
de-alungulistorieiderelaţ.llle
politice,
economice,
culturale.
Nefiind
vorbafieo lipsă
deinteresa receptorului,
cauzaar puteafi găsităIn insuficteuta
angajarelifactorilor
tehnlcoorgunlzatortcl,
pe de o parte,de o scăzutăinitiativă a corcspunzătoarclur
instituţiiromâneşti
pe de altă parte.
în perioada
interbelică
..primele
actlunideacestfelauf'ostÎntreprinse
de.J.Gallin,consul
generalal României
la Lvov,şi depoetulAronCotrus,ataşatdepresăal Ambasadei
Române
dinVarşovia.
Lorli sedatorează
infiinţarea
la Lvova Ligiipolono-române,
in scopulpopularizăriilimbiişi culturiiromâneşti
în Polonia.
Coautorul
acesteiLigia fostEmilBiedrzycki
_. semnatarulunuiampluarticolconsacratliteraturiiromâneîn enclclopedla
MareaLiteratură
Modernă",
publicatăin 1933la Varşovia.
Doianimaitîrziu,E. Biedrzycld
edita,cu ajutorul
financlaral LigIipolono-romăne,
un manualunlvcrsltar
cu titlul SC'hiţă
de istoriea literaturii
române
(C/1o antologie
de poezie).
(Afosto nobilămuncădeplonierat,
deaceeai secuvineoactualtzare
In.informatia
noastră
ştiinţifică,
precumşi apropierea
acestuiprofilde românistde receptarea
ceţorde azi.Cuatit
maimult,eu cit E. Biedrzycki
(fiulluiLeon)s-anăscut(5mai18'90)
şi şi-apetrecutcopilăria
în Romănia,
la Suceava.
A făcutstudiiIicealeşi superioare
la Cernăuţl,
tindea obţinutlicenţa
in Dreptşi Ştilnţepolitice,iar doctoratul
şi l-a susţinutla Universitatea
».JanKazlmlerz"
din
Lvov,In primulrăzboimondialestemai1ntlIconcentrat
in armataaustriacă(fiindsupusal
Austro-Ungat-iei),
maiapoiluptăvoluntarInlegiunilepoloneze.
Ptnăhf 1922a profesatin administraţia
destat,deIa aceastădatăa desfăşurat
aproape50deanideactivitateIndomeniul
instrucţiunii
publice
şi al şcolilpoloneze.
In 1\)22deci,ocupăpostuldelectorşi apoideconferenţiar (docent)de literaturăromânăla Departamentul
de umanisticăal Universităţii"Jan
Kazirnlerz",
pecareîl va deţinepînăin 1940.Pelîngăactivitateauniversitară,
a predatîn şcoli
secundare,
intre1\:136--1940
Iilndşi directorul
Liceului
comercial
dinLvov.Laizbucnirea
războiului,căpitanulde rezervăE. Biedrzycki
a participatla campania
de apărarepoloneză
din
iunic.Ani]tragiciai ocupaţiei
nazistenuI-aucruţat.îşictştlgaexistenţa
Iunctlonfnd
la asigurărtlesociale(specialist
in renteşi traducător),
clar,căutatde Geslapo,
a fostnevoitsă-şischimbe
desadresele,
iar la sttrşitulrăzboiului
şi-apierdutfiul (Jerzy)în insurecţia
varşovlană.
Odată
cu proclamarea
păciia plecatla Cracovla,
devenind
lectorde limbăromânăla Universitatea
.Jagiellollă
şi la Institutulsuperiorde ştiinţeeconomice,
continuind
a profesaşi prinşcollsecundarecuprofileconomic.
PinăIn 1960,cînda ieşitla pensie.A muritla Craco
vla,la 12dec embrte19752•
1 WielkaLiteraturaPoioszechna,
t. II, Literaturasrednioiuieczna,
Iacinska,liieratur
qrotnanskic,
sub redacţiaIul S. Lam,Varşovia,
1933,p. 1172-1196.
2 Aducem
mulţumiri
pe aceastăcaleprof,cII'.Z. Kowalskl
(Universitatea
"MarieCurie
Sklndowska"
dinLublln),cu ajutorulcăruiaa fostposlbllăreeonstttulrea
acestdhiografii.
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Pclîngăocupaţiile
didactice,
E. Blcdrzycki
sa pnsiunat
decercetarea
istoricişilit.eru
l.uri!
române.Roadeleacesteipasiuniaparîn numeroase
note,recenzii,
articole,studii.. exegeze
cu
predomiuan
tă probleurat
icăromânească.
Demnede atenţie,înt urrnătoarele titluri: Literatura
rODWrlsi:'a,
In wiell:«Lticratura
Potueu.clniu,
vol.II ; LUfTa/lII'a
runuinska,
In Ponttieon
Wiclkicl1
Tworcow
Poezjii Prozq, vol,Il. Varşovia,
ln:14;Kursjcz.işko
diasttulentoni
[ilolooii
ronuuiskiej,
Cracovia,
1957; Ntcoloe
ităiccscu,
ruuuuistct
pisar:i
Cracovia
19GJ;
Hisior
ia Polakou:
na Hnkouiitiie,
Cracovla,
In73.
Dlapazonul
largal preocupărllor
saleştiilJţifIce,
purtindpredeaerudiţiei,sesprijinăIn
lucrările
menţionate
peculturăşi adincime
sutlctească,
precumşi pc()tehnicădecercetare
provenitădinrecepţiacorectii
a izvoarelor
şi dinspiritconstructiv.
Nefiind
posibilă
în acestart.lcol
aprecierea
Intregi!cont.rtbutii
a românist.u
lui E. Biedrzyck].
ne vommărginila prezentarea
Schi/eideistoriea Literaturi;
române3,
adresatădeantor..cumseprecizează
în Cuvîntul
înainte,
tineretuluistudios.Tol acoloautorulprevinecă imaginea
pc careo oreră "corespunde
ceiei
pe carestareaaeiualăa ştiinţeiromilIIeşti()eOIlsitieră
sLablfiza
l.ă" 1.
Panorama
literaturiiromâneestedeschisă
printr-oamplăintroducere:Tura,ţ-opor
n!si
limbaromânească,
traditiilefolclorice.
NumindHO!1ulnia
"ţaraCarpatilor
şi a Duuărît
", "ultiru
bastional Europe!",
autorulinvocăadmirativsistemulmuntosşi cel,11apelnr,floraşi Iauna,
carur-t
eruloamenilor
şi trăsăturileculturiicreatepe acestemeleugurt,
sugerind
ideea"imTuci
şărt!Hăsărltului
eu...
Auusul"
(micaexagerare
caretncadreazăcămilain faunaearacLeristidi
su
duluiţăriinoastreo vomtrecela licenţepoetice).
In această,..Daciefelix",atît derîvnitilde-a
lungulseeolelor,
autorulurmăreştein decursululluimileniude la rel.ragerea
administraţiei
romaneformarea
unuipoporcubazlletnicădacăşi elelimbălatină,rezistînd
tuturorfurtunilor
şi hărţuielilor
plnăla organizarea
primelor
formaţ.inni
stataledinsec.XII--XIII".Luptaro..
miinilorpentruo patrie,JntregiIă"
estepunctatăde momentele
MihaiViteazul,
AL1. Cuza,
Carol1 (1866şi 1881),statulunitarelinln18,iar în exţmuerea
formatieiculturalese Intirzie
asuprauzuluilimbiislavoncşi greceşti
1nbiserică,
şcoaliişi cancelarii.
Abol'cllnd
probJclna
din
punctulde vedereal disputelor
religioase,
autorulconsimte
că mentinerea
religieiortodoxe
a
avutun rolpozitivîn păstrarea"
particularitiililor
nationale,
dat fiindcaracterul
cosmopolit
,il
ortodoxismului
şi modulstrictreligiosIn eareciilugării
slHvişi-auînţelesmisiunea,
lejera]01'
dependenţă
deautorităţile
canon1.ee.
PedealLăparle,afirmăcăinfluent.a
religieiasupracentrelordeculturăeaTeeraumănăstirile
şi curţiledomneşti,
mentinînd
lndellmg
canOHn"
şiformule
riguroase,
a prelungit
feudalismul
şia făeuleasuccesiunea
spiritultli
romansăsepoatămanifesta
1nscriereahiaIn sec.al XVI-lea,
iar dezvoltarea
artistică,lnccp\Jtă
admirabil
prin[olc.lol',
să
poatăajungela ()autcnticfl
renaştere
abiain sec.al XIX-lea.Hevenirea
la OcGidentul"cllltural
a fostincitaUl,
dupăopiniaautorului,de trei influenţ.e:
cea grecească.
oferindlegăturicu
inimaEuropei,
ceapoloneză-latinizantă
(argumentată
printr-osolidăbihliografie
romano-polollfi
dincarennlipsescN. Iorga,P.P.Panaitescu,
st. \Vedldewicz,
St.Lukasik,
precumşi studiile
proIJriiale autorului)şi ceafrancezăelinsec_al XIX-lea.Măsuraerudiţ.iei
filologice
o dă E.
Biedrzycki
Inpaginile
închinate
limbiiromâne,
relevind
faptulcăfiindo arielateraliia romaniti\ţ.ii,limbarornfmi\
s-·adovedita fi maiconservatoare
In păstrareaunorIormelatinevechi.
careşi·-aupierdutin altelimbiromanitatea,
şi conclude
fermasupracaradcruluiromanical
aslmilărilor,
deşlizolareaa rupL-ode surselevec):ll
alelimbiişi eiviliza\iei
neolatine.Anunţă
a"tfel,ca unpreludiu,
luptapecarean trebuit5-0ducă,1nhnprejurări
vitrege,generatii
intregi
deoamenideculturăşi scriitori
pentrupăstrarea,dezvoltarea
şi perfecţionarea
esteticăil.Umbli
române.
Consideraţii
admirative
pe Inarginca
creaţiilorfolclorice
româneşti
(cIntecul
hătrlnesc,
baladaha!dueeaseă,
MI'şlcrul
IHanole,
1\Jfiorita,
doinele,horele carei se par apropIatede
krakowiak-ul
polonez
-- hoeetul,snoava)11conducpe autorla relevarearoluluiliteraturi!
, ZaT!!s
Dziejorv
litera/urg
flllnlllÎskiej
(Z antologia
poczjî),
Lvov,tipografia
LeonDor08"
ezynskl.
4 Urmează
indieal'ca
uneibibliografii
privindcunoştil1ţ.e
generale
despreRomânia
(titluri
<leS. Mehedinţ.t.
N. Iorga,O. DenSllsianu,
P.V. Hancş,I. BislJu,N. Hodoş),
istorliliterare
(M.Gaster,M.Dragomirescu,
S.Puşcal'iu,
Al.Procopoviei),
antologii
şi crcstomaţij
(lVl_
Gaster,
LA.BassarabesclI
şi P.V.Haneş,L Pillatşi Perpessicius),
precumşi o bibliografie
a traducerilor
poloneze
dinliteratura
română,
existente
laaceadată.Semaidauapoişiindical.ii
fonetice
pentru
citireacorectăIl titlurilor,l1Ulnelol'
şi expresiilor
originale.
fiFilologul
explică,
printrealtele,greşitalncetăţcnire
a vechi!denumiri
a 'rări!Româneşti
dreptMultanQ
5auWoloscz!lZllu.
Primultermenaraveala origine
o greşităprommţie
acuvinluJul
Muniefiia,
celde al doileaesteinexaet,deoarece
l)Glohi
li se spunearomânilor
in general.
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populare
caizvordeinspiraţie
pentrutoalegenernţJile
Iîteraturiiculte,compenslud
astfellipsa
uneitradlţ.iiclasice.
•
Istorlaliteraluriiromâneesleordonată
în:3epocimari;Litera/ura
vecile
(sec.al XV-lea_
sl'lrşitul
sec,al XVIl[-Ie.a),
Litcraturo"lZouă"
(sec.al XIX··lea),
Literatura
occ.XX(pînăin dece.
niuI al :l-lea).
Literaturavecheestecxanunată
în trepteleci asce.ndentc.
Porninddela premizac11
slavouabisertcească-a
jucatpentruromâni,pînăla sfîrşitulsec.al XV-lea,rolullatineipentru
popoarele
de culturăoccidcntală,
autoruldescriecelemaivechimanusct-isc
(tnsutl
ndu-Ieşi de
cltevaIlustrutu),
acordindo menţiune
specială
Cronicii
dela Puina(trauusăIna douajumătate
a Sec.al XVI··JNi
eleMikolaj
Brzeski
şicunoscută
subnmndede Cronicama/do-poiană),
precum
şi Cronicii
latinea luiIlaltazar"Valle!',
"defapttraducereaunuioriginalpolonez
aparttntud
lui
Andrze]Taranowskl
", aflato vremela curtealui JVjihllj
Viteazul
dela[jrgovişte.Seamint.ese
şi mentlunlle
r-ămase
cuprivirelaalt.etexteromâneşti,
deoarece
sereferiitotla chestiuni
românu
polone(formula
jurămîntului
devasalitateal lui ŞtefancelMarecătreKazirnierz
Jagielloşi o
scrisoare
a sultanului
BaiazidlmnînaU,
negustorilor
polonezi
ce urmausă treacăpe pămînturi
rornănestl
). Primele
tip[ll'it
urirOmfllJeşt!
sîntsituatein prohlemnt.tca
Eeformei
şi privitein valoarealor esenţială
---modelul
unităţiilimbiipentruposteritate.
Aspectele
literareale sec.al
XVIIJeasint grupateîn literaturăreligioasă,
de traduceri(călugărulSllvestru,
mitropolitul
SimionŞtefan,Psulmiilui Davidde[aAlbaIulia,Biblialui Şerbandin1688,fratiiŞerbanşi
Hadu Greee-aJlu),
o literaturăcrontcărească
originală
şi UHa
legislat
ivă(înţeleglnd
prinaceasta
păt.rundereu
limbiirornâne
In documente
publice).
Dinprimacategorie
deIapte îi retlnatentia
Nieolae
Milescu
"unadintrecelemaiUl'i08Se
apari(.ii
dintrecutulculturalromânesc",
Udrlste
Năsturelşi Mitropolitul
Varlaaru.
O alUlslluetă interesantăa secolului
îi aparedeopotrivă
Mitropolitul
Dosof'tei,
"careaveaslavaunuibârbat.foarteIrivăl.a
t, crudi
nclr»,
şi cuinimădeaur"
şi a căruiPsaltirein lJeI'suri
a fostinspiratădupăPsaller.z·ul
lui Jall IZoehanowski,
iar]'olullul
Antimfvireanll
estecomparabil
pentruauloI'eu eeljucatIn c1l1tnra
polonăde PloIrSkarga.
Valoarea
literaturiieronieăl'cşti
il facepeE. Biecll'zycki
să regrctemarcaei neşansădea
fi rămasin I1wl1useris
şi astfelpreapuţinclllloseută.
SeriaerollÎeal'ilor
estedeschisă
de Gl'.
fTrc.che
(nuse.uită,evident,sludîilepe careaeeslale-afăcntla 1.vov),urmatde MironCoStill
(.,marele
prietenal Poloniei
.', careprinOpis(lnie
zremimoldawskiej
şiKronikaziemmoldawskich
i lllulianskich,
destinate
lui .lanal III-lea,"şi-aasigl1l'at
un locşi 1nliteraturapolonă")
şi de
rOl!Neeulce,
"celmaiariist".Sînt menj:iollat.i
şi cronicarii
munteni(la Constantin
Cantacuzino
se aminte,5te
că a vizit3tşi \'8rşovia),
dar pl'cfcl'in1.ele
autoruluimergdesellis
sprecronkaril
moldoveni
"stăpîniţi
de suflllmoralşi de cnIdpatriolism,
povestitori
cu mariillsl\.şiri
literare".
Sfîrşitul
setolului
îi aparemarcaldetriumfulpl'OCeSUllli
deemancipare
desubsJavonism,
limba
rOlluln(\
dovedindu-se
aptăpel1LI'll
exprimnrea
ideilorşi sentimentelor.
împrejufi\ll'j
vitregefac
insăsă triumfetotuşiunaIt curent.
străincareluptăşi el cu sla·Vonismul
; grecisinul,
euaseel1dentălol maimarein secolulurmător.Esteseeolulfallariotilof.
E. Biedrzyc,ki
consideră
însă
eiiepocal'annriotă
poatefi privităşi sub11nunghipozitiv:fărăst;-şideaseam'a.
il eOl1tribuit
la
clezol'iental.iznre
şi la indreptarea
spreo\'iattlculturalămaipotrivit culimhaşi sufletulpoporuluirOfllflll.
;
Intregsecolulal XVIII-lea,afirmăaulonJl,poatefi aeopcritde istoriculnl renume
european,
scriitorul,
ulJl\lnistu],
membrul
Academiei
bCTlineze,
omuldestal DimitrieCantemir.
C\lai
presusdetoate,D. Cantemir
estepentruex{get.nl
polonez
primulscriilorrOlnân
eu o Pll-·
Icrnicăîndrumare
apllseanii,
cuputeredeexe1llpJal'itale
1nprfvinţafJ'lI!noa;ej
lradiţ.iiculturale
createîn Moldova
Incăelela sfîrşitulsecoiulm
al XVII-lea.
Nu-irămînedecitsă regretec.ăscrierileaşadecf'l'nte
1ntoaU]Europaau rămasnccunoseute
in tara lui Cantemir,aşLeptlndu-şi
abiaIn J901o editieîngrijită.
Treelndla secollllal XIX-lea,E. Biedrzycki
porneşt.e
de la o caracterizare
sintet.ică
a
literaturiiromâne,
caredevineacumexpresie
a năzuintelor
deeliberare
soeială
şipoliticăa IJoporului.Faclori
imporlanj.i
Inaceastădevenire
vorfi el'eştcrea
interesului
pentruviaţaspirituală
LIpoporului
şilegi"î.lurn
cuApusul.în acestconlextcsteabordatăşcoalalatinistă.precedată
deo
prezent
arcobieelivă
a situatieidramatice
in earese aflauromâniidinTransilvania.
Revenirea
culturiirornflllc
în cadrullatillilăt.ii
estesensibilizată
prininvocarea
Blajului,a studiiIor
făcute
deci!rlurarij
rom{lni
la Homaşi Viena,serierile,
lui S.Nlicu,GlJ.Şincaişi P. Maiorreprezentind
pentruexegetuncurenlviguros,
put.erdc
(·uriisuneteedăinuieşt
e profundin coleeLi
vitatea1'0rntlliească
şi pe earcexagerările
pmistcnu-lpotdiminua.
Celmaiimportantexponent
al Şcolii
l\rdelene
rămînepentruautorulpolonezIonBudai-Deleallu,
careclr\Iilel'aturiiromâne.o direc:tienouă,conslruind
o puntespreepocaurmătoare,
caliteraturăstrictosenSll.Pătrunderea
erezuluilatinin Moldova
şi ŢaraHomâncHscă
esteexplieată
printr··o
amplăparanteză
istol'ic()
sllcialpolitică,
marcatu
demolllentele
1821,1829,
allu!revoluţionar
1848şiînfăptuirea
uniriidin
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1859.
Peaceastăistoriepolltică,autorulaşazăfapteleculturaleee au locdupăpaceade In
CneiucCainargl,
crelonind
o atmosferă
ind nestatornică,
dtr 1ncareo seriede noi elemente
vin să dezmorţ.ească
spiritele,
făcîndu-le
apte de entuziasm
şi nădejde.
Trecîndla ,.literatura
tnceput.urflor",
autorulse ocupăsuccintde poctrlVăcăreşti,
schiţeazălocullui A. Pann,menţionează
momentul
croniciiIn versurireprezentat
de Beldiman
(.Jalnica
tragedie
îismulge
totuşimicamallţle: "lungă,asemeni
unuijipardemare"),
ocuptndu-se
maipe largdeV. Cirlova,
Gr.Alexandrescu,
E. Rădulascu.
(Acestadinurmăîl atragein mod
vădItprin pitorescul
personalităţii
şi Jluctuatille
glorie!lil.erare,explicateprin contradictia
dintreesteticatrecutuluişi direcţiaromantică
apuseană
la caretemperamental
a aderat.scriitorul)."LaGh,Asachl
serelevăindeosebi
numeroasele
contacte
aleopereicuotematică
polonezii.
Etapaa II-Ll(1840 1864)estedenumită"romantică
şi eroică"prin eforturiledepuse
degeneraţia
paşoptlstă
petărîmulcreaţieiliterare,în sensulmodernal cuvîntului
şiîn construi
..
rea uneiculturicare,dinmomentul
in careconşt.llnţa
deneamdevineforţăcolectiv-creatoare,
înaintează
organicdupălegiproprii.Dintrerealizatorii
programului
"DacieI
literare"li selecteazăpeC.Negruzzi,M.
Kogălniceanu,
N.Bălcescu,
A.Russo,I, Ghlca,B.P.Hasdeu.
Faptele
literaresînt expuseClIobiectivitate,
totuşiaccentele
sînt diferenţiate
ca vibraţie.Astfel,C.
Negruzzi
îi apareeu deosebire
interesant
prinposibilitatea
oferităeleoperădea comenta
unele
relaţiiromâuo-polone,
M. Kogălniceanu
îi impuneprin atitudineaunuiromantism
pozitiv,
scutitelenaiveexaltări,la A. Russooprireasefaceasupra"capodoperei"
Cîntarea
României,
caresugerează
apropieri
euMicklewlcz
(7\siţginarodiii pielgfzymstwa
polskiego)
şi Lamennals,
iar scrierile
lui N. Bălcescu
sîntapreciate
maimultîn valoarea
lorpubllctstlcă".
(Depresupus
căIlberallsmul
rucslantc
alluiBălcescu
îi puteaaparepeatunciautorului
polonez
eaunloccomun
al emigraţiei
dela 1848).V.Alecsandrt,
tratat pelarg,ca celmai.deseamăpoetal vremiisale
(euinteresante
noteprivindperioadadeernigral.le
a paşoptiştilor
moldoveni)
esteapropiatprin
generosul
luipatriotism,
darşisentimentalitate
şiomaimicăprofunzime
a trătrtlor,deromanticii
francezi.
Autoruldescoperă
valoripereneşi clasiceîn Pasteturişi In FîntînaBlandnztei,
iar o
altăpartedinmoştenirea
literarăa poetuluiarcîn acceptiasa o Însemnătate
maimultistorică,
pentruoliteraturăcare-şicăutahainenoişi Încare"Alecsandri
a jucatrolconducător,
meritind
pedeplintitluldeproroc".
Eradeschisă
prinevenimentele
dela 1848îi găseşte
peopoziţieinnoitoarepe N. Filimon,
D. BoJintineanu
("alecăruiLegende
istorice
sîntminatetotuşide un gust
dulceag-sentimental"),
pe L Ghica,eu alesaleConvorbiri
economice
("cenu apartindirectliteraturii,ci curentului
deîndrumare
moralăşi luminatpatriotism"),
pe B.P.Hasdeu,"legatele
Poloniaprinatiteanoduri",alecărulscrierisîntimpregnate
deardentpatriotism,
dedemocra
tlsmgeneros
şi sincer".SlutIuvocatldeopotrivă
scriitoridemaimicăimportanţă:bucovlncnll
E. Hurmuzachî,
1. Porumbescu
(Golebiowskl),
tatăl lui Ciprian.
Etapaurmătoare
esteceaa Criiicismului
satiLnnimii
, prezentatădreptnecesară
compensarea factoruluigerrnlnatcr
deIrnltaţlep
rlntr-unstabilizator
şi organic.
Nouamentalitate
seinstaurează
Inprimulrîndprincontribuţia
luiT. Maiorescu,
"figurăelebronz,cuUIlcaracter
integruşi nctndnplecat.",
precumşi a revistei"Coll1Vorbiri
literare",prezentată
înf'uncţiaei centralizatoarea talentelor
dintoatepărţilelocuitederomâni,eaun "simbol
al unităţiispirituale
",
realizarea
Uniriifiindpentruautorulpolonez
şi un merital literaturiiromâne.
Unspaţiucornpnrativmailargii esteacordatluiM.Eminescu,
"formadeexpresie
naţională
a geniului",
pune
tlndn-·se
aspeeldedefondgeneraldecuHurăşi experIenţă
pe.rsonaIă,
urmăriJ1du-se
apoiercaţia
pe plamtriSllpmpuse.
Pe planulsuperioral poemelor
filozofice,
autorulsuhliniază
contopiren
elementului
personalcu tot ce vinedin adIncurile
vieţiietni.ee,
o viziunepentrueternitate.
Asociatii
euPlatonşi Lenan,semnalarea
traducerilor
franceze,
engleze
şi poloneze
existentela
aceadatăconstituie
acordulfinalde deschidere
spreuniversalitate
a "acestuimister".La 1.
Creangă
aspectulprimordialesteacelade a fi ridicatlimbapopularăla demnitateaunui
instrument
TJerfect
deexpresie
arListică,
traducerile,
inclusiv
1npolonă(KonstacjaMayzl{)wna,
6 Nus1ntuitaţiniciA.Mureşann
cual săuDeşteaptă-te,
române,
nicimanifestări
aleunor
scriitorimaimărul1ţi
: Pitarul111'istaehe,
Tiehindeal,
V.Aaron,
fraţiiIordac.I1e
şi DinicuGoJescu.
Continuatori
ai mişcării
latinisteInTransilvania
(Gh.Bari!:,T. Cipariu),
A.Puml1ulln
Moldova
ş.a. contribuie
la frămîntarea
de idei a epocii.
7 în monografia
dedicatălui Bălcescu,
pe careE. Biedrzycki
o va pubJic.a
la Cl'Bcovia
în 1961,Mikolaj
Bălcescu.
R.nmulÎski
pisarzi rewolucjonista
(N.Bălcescu.
Scriitor
şi reDoluţionar
român),aprecierea
estemodificată,
insistlndu-se
asupraarteiliterarea istoricului
român.Mai
mult,N. Bălcescu
estesoeotitadevăratulautoral CfnlăriiRomâniei,
aeluclndu-se
argumente
Interesante
In disputadeceniului
respectiv
privindpaternitatea
operei.Prezintăpe largaceste
prohleme
proLelI'.A,Vraeiu,
Inarticolul
publicatIn "Atencu",
nI'.4/93,IX,aprilie1.972,
p. 13.
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Czorodejsk
ieepouiiesci)
Iiiuddinnouchemate
săarguuicutcze
universtnttatea
unuiscriitoratit de
specificnaţionalîn alegerea
punctuluide perspectivă
asupravieţii.Cuprezerrlarea
opereilui
LL.Caragiale,
"carecontinuă
pc Alecsandri.
cu unsarcasm,
un tempernmcnt
şi unsimţartistic
superior",
realiztnd
o sintezăcepoartămarcauneimaripersonalităţi,
precumşi a opereiluiB.
Dclavrancea
se incheieun primparagraf.Perioadapostemtncscjană
este Ilustratăprin Al.
Vlahul{l,
G.COŞb11C,
iardintreprozatori
sintselectatiIon Slavlci,
DuiliuZamf'lrescu,
1.PopoviciUăniiţeanu
şi 1.Brătescn-Volneştl".
SferadeInt'Iuenţ.ă
a "Junimii"
apareexemplificată
şi prin
contrjhuţllle
unorscriitori
malmodest!
(N.Kicoleanu,
T. Şerbăncscu,
A.Naum,LA.Bassara
hcscu,
Ollănescu-Ascanlo,
M.Cugler-Poni)
precumşi prinfilologii
Larnhrf
or, Gastcr,istoricul
Xcnopol,
orientalisLul
T. Antonescu.
O menţiune
seacordă.HcvisLei
noi"a lui Hasdeu,enumerludu-f-se
colaboratorii,
printrecareH.G. Lccca(traducătorulromanului
Q110
uadis'1 de Sienkiewicz).
Junimismul,
constatăautorul,nu acoperă
totuşiintreagafrămîntare
a epociişi atunclrevista
,,,Litcl'8torul",
creatlalui Al.Maccdonskl
, şişcoalapc careo promovează
vinsă marcheze
1111
inceputdetranziţiesprecurentul
modernist.
Caunnucleuadvers"Convorbirilor"
esteprezentată
revista"Contemporanul"
şi activitatea
criticăa lui Dobrugeanu
Gherea
, curol derăsptndlr«
a
ideilormarxlst
e. Infinal.eititoriislntindemna
ţi săprivească
fapteleexpusedreptfazăpregătitnar«pentruo pozrtieliterarăpe caresecolulcareInccpca
aveasă o precizeze
definitiv.
Literaturasec.XX debutează
şi ea printr-ocaracterizare
generalii
a situaţieipolittcosocialecareimpuneo Innoirea problematicii
speclflcului
naţional.Tablouluneispectaculoase
conf'runlărl
seobţ.ine
princreionarea
roluluirevistei"Sămănătorul"
şi a mentorului
ei K. Iorga,
pentrucareautorulpolonez
areo admiraţie
neprecupeţlt.ă,
a grupăriidela "ViaţaRomânească",
precumşi a revistelor
"SlmrMorul",
"Viaţanouă'',"Cîndirea".
Sedistribuie
aslfelpe deo parte
tradlttonaltsmul
sămănătorist
şi poporanist,
cu accentebinepusepe etnic,eticşi social,iar pe
de altăpartemodcrnisrnul
cantonatIn categoriile
esteticului
şi sineroulzărft.
Autorulestemai
curîndrefractarmoderntsmuluf,
devremeeeîl trateazădrept"anarhism
literar",amendlndu-I
"lipsade disereţie";şj
"exlJibiţiollismul".
Dealtfel,llUfaeenlc!()2fislincţie
întreslmbollstj]
din
din1905-1906
şi momentul
1919sau1923.Aceastăatitudinenu-Iîmpiedică
Insăsărecunoască
Insutletirea
pecarea adus-omorlcrnismul
Inviaţaliterarăromânească,
lărgireaorizontului
gindiriiliterare.Consideră
insă,cădinpunctuldevedereal popularităţii
în cpoc{t,
modernismul
nu
sepoatecompara
eusrtmănălorismuJ.
Dereţinutşi faptulcă dacăseinsistăatit asuprarolului
"Sămănătorului"
estepentrucă exegetulpolouezpercepeîn tradiVionaliSll1ul
incepulului
de
secolpulsulromânesc,
iarin modernism
o invaziedeneguristrMnc.
Nilvomuitacă s(opulurmăriteraintroducerea
în Poloniaa uneiimaginiglobalea literaturiiromâne,a uneiimpresii
organice
despreoperele
ei.Pe dealtăparte,mediulliterarşi culturalelincareprovineautorul
j-,Ieducato acutăsensibilitate
rcntruideaţicmesianică,
iarsislel11111
deidei(".'lre
î)1cadra
etnicul,
tendinţanaţionalăş,a, puteasă-j aparăcu specificitate
maximă.
,{
TradiţiollalislTIlll
estetratatastfelca()expresie
viguroasă
a gîndiriipa,ldiltice
româneşti.
Sămănătorismul
estefixatprintr-nilelogios
portrelfăcntlui N. Iorga,aIăll\d'j
elemreaparfngitivBogdnn-Duică,
1. Cheudi.P. Şeicaru;poporanismul
c3păIăreliefprin G. Ibrăileanu
şi
M.Halca.parţialprinO.Botez,H, Saniele,rici,
IzabelaSadoveanu,
Dintrepocţ.i,
lauriiseaeordă
luiO.Goga,cou,siderat
celdintii.
ruarepoetroruâne!Llpă
Eminescu,
St.O.IosJfestepreţuitpentru
sinceritatea
sentimentelor,.
"totuşiancmiee""
D.Anghelapareca unpoet"partblaflatsublnrîuriresămfmM,oristă,
p,ir\ialpreeursor
al poezieIll1oderniste",
lui P. Cernn,"adesearetoric".
nui seeonlcstăînsăpuritateaacccntelol"
euforice.
ExLrapo!ind,
autoruldistinge
Înprozaromâne:lseăa Inceputului
desecoltreicategorii
desămănătorism.
PrimacsLereprezentată
de opera
sadovenianii,
expresien unuiternperamentmoldovean,
pe liniaNeeulec,AJecsandri,
Gane,
Hogaş,Categorie
a poeziei
Urke,acestsămănătorism
nu s-arridicala creatieobiectivă.Un
"s:hnănil<lorislIl
1111mtean"
deteGlează
la Sandll,-Aldea,
carevinecuo tipolog'ie
ţărănească
"pa5iona.lă"
şi cuo acţiunemaibinearticulată;a treiavarietate,
precursoare
defaptprinÎJlsuşi
deIer-minisnllll
politica-social,
estecaracterizată
prin"realism,
pozi'l:ivism"
printr-otehl11eă
narativă
lnlcmeiaHl
pecriteriuldramatismullli.
Ilustralprin1.Agirbiceanu,
GalaGalaction,
darmaiales
lJJ'În
L. Hebreanu.
acest"sărnăniiLorism
ardelean"
ar corespunde
astfelîn maimaremăsurăunor
spedfiee
postulate
psihologice
şisociale
şi unui..realism
patriotic."
Concepînd
colectivitatea
rurală
pc aceslecoordonate,
Hebreanu
a pulul.devenicreatorulromanului
romt\lJesc
modern,
cu mult
deasupracelorpe careepocale-aprodus.
8 AutorulacceptăfărăreZerve
scntimcutalisl11ulliteraturii
luiBrătescu-Voine.<;ti,
comparlndu,]pe scriitorul
româneu Sicnklewicz.
Niclllăttă
Jllfil1Cil1llă
s-araflaastfelsubdirectainfluenţăa clHsicultJi
POlOT!('7,
(dincare de allfet Bri\tescu,-Volneşti
a tradus nuvelaJanck
,Muzykant).

216
----

.NOTEI
ŞI COMENTARII
()
- -- ---------- ------ ....
".-,,-------------------,--,-,"-------,-,._--,._----,_.__....
_._--.

Capitolul
VI şi ultimultrateazăLiteratura
postbelică.
Dominanta
panorarnel,
"greude
cuprins
inpreareeentaeidesfăşurare",
rămlnepentruautorInfruntarea
dintremodernlsmul
deja
consolidat,
dobindind
anvergură
şi sincronizindu-se
cu literaturaapuseană,
şi tradltlonallsrnul
eare capătă nuanţemistice.Poeziamodernistă
grupează
pe 1.Mlnulescu,
G.Bacovia
(la care
sedescoperă
afinităţicuVerlal
neşiBaudelnire).
Demost
eneBotez,Carnil
Balf.aza
r, ElenaFarago,
A.M.aniu
şi N.Davlrlescu.
Deasupratuturor,ca o steadeprimamărime,
misterioas,'i
încăprin
raportare
la Eminescu,
esteInăltatT.Argbezi.
CreaţialuiL. Blagaesteprivităprinprismaunei
originale
fuziuuidintretradiţjonali,muJ
autohton
şi expresionismul
german,
demonstraţia
oprlndu-semaimult"supradramci deideişi atmnsîeret
miticedinIvleşter
ul Mono!e
(Fusese
tradusă
InlimbapolonădeD.Czaraşi E. St.ecca
şijucatăpescenadinLvov),Menţ.lunl
criticematdohtndcsc
A.Cotruş,
T.Tzara,1.Vinca,1.Voronca,
M.Cosma.
Poeziatradiţionalistă
esteexempllttcată prinN.Crainic,1.Pillat, H. Furtună,D.Nanu,C.Moldovanu,t
G.Gregorian.
In aceeaşi
direcţie
sintelasl,lti,
cudeterminări
şinuanţăridiferite,
M.Codreanu,
C.Pavelescu,
G.Topirceanu
(la carese schiţează
o apropiere
deHostand),
A. Moşoiu,
O mentiune
capătăpoeziainspirată
de războt(Perspessicius,
Cami!Petrescu,B. Luca),precumşi eminentul
traducător
al Iliadei
şiOdiseii,
G.Murnu,Îi reţ.inatentiaşi dramele
InversurialeluiV.Eftimiu,pecanavarolclcrtcă,
darpurtindpeceteauneifanteziioriginale.
Totatit delargăşila ziesteInîormaţta
pecareoprezintăasupraprozeipostbelice,
privită
atitInipostaza
einuvelisttcă
(D.D.Pătrăşcanu,
JeanBart,G.Brăescu,
I.Dongorozzi,
D.Stănoiu
E. Bucuţă,Lascarov-Moldovnuu.
Gib.1.Mlhăescu,
PanaitIstratiş.a.),cltşiIn cea romanescă.
Dintr-olungălistăde romancieri
sînt tratat!maipe largCamilPetrescu,CezarPetrescu,1.
Tcodoreann,
H. Papadat-Bcllgeseu.
Un ultimparagrafdedicatdramat
nrgieiposthellce
semnaleazăscrierideN.Iorga.H.Lecca,RonettiRoman,M.Sorbul,G.M.-Zamfirescu,
T. Muşatescu,
G.Ciprian
ş.a.Dintreeriticii
lltel'aiconsacraţi
iinumeşte
peM.DragomirescuvP.
Constantinescu,
D. Caracostea
şi pe LE. ToroulJLl.
Ultimapartea compendiului
ellprinde
o antologie
de textepoetice.In alcătuirea
el,au·
torula fostdesigur
stingherit
depuţineletraduceriexistente
peatunci.în final,dincele42de
texteantologate,
22 se dovedesc
a fi realizatedeE. Biedrzycki
însuşi(Incolaborare
eupoetul
T. Holh'ndra),
14versiuni
poloneze
aparţinpoetuluiWL
Lewik,.iar
lisîntsemnaLe
dereputatul
poet,nuvelist,dramaturg
E. Ze.gadlowicz.
S·a obţinutîn felulacestao calitatesuperioară
a
antologiei,
uneletextefiindnet superioare
traducerilor
pusein circulaţie
maitirziu.Antologia
se deschide
cu poeziipopulare:Doinădejale,Cîntecul
răzeşlllui,
Bocetdin Bucovina.
Miori./a
(Autor,printrealtcle,şial uneifrumoase
baladededicate
eroilor
folelorici
dinBeskida
poloneză,
E. Zcgadlowicz
niserevcEI
ca unidealtraducător
al 1'vliorifei
noastre).
Urmează
mostredin}Jocziacultă:Cîinele
şi că/elnl
de Gr.Alexandrescu,
Viscolul
deV.Alecsandri,
ernincscienele
Gloss!!,
Cele lc{/eni,
lHaiamun si{/ufdOT,
VifomldeAl.Vlahuţă,Cînlec
de G.Coşbuc,
Veghează
1de
N. Iorga,Plugarii,Parisşi Părăsiţide O. Goga.Pentrucene-amtemede St. O. Iosif,Noapte
de/JarădeP. Cerna,Poellzl
de N. Crainic,
In vie,Interiorşi Plutade 1.Pillat,Călr1reţlll
de1\1.
Codreanu,
Panleism
de C.Pavelescll,
Priuelişti
dunărene
de B, NClnteaull,
Versuri
albepentru
floridePerpessicius,
Rugăciunea
florilordeA.Moşoill,
Odalimbiiromânede V.Eftimiu,Cînd
morţiisîniaşadepartede Ov.Densusianu,
Sosesc
corăbiile
şi Pastelmecanic
de 1. Minuleseu,
PlumbeleG.Baeovia,
;\1amei
de C..Baltazar,Lupoaica
dc A. Maniu,Gorunlll
şi Varşovia
de
L. Blaga,Pe[Justă
şi Cosaşul
deA.Cotruş,InteriordeO.Cazimir.
Acestaesteeontinutul
compediului
deliteraturăromânăpe careE. Bicdrzvcki
il oferea
cititorului
polonez
aenUlo jumătatede secol.în eludaprogresului
documentar
şi'maialesin·
terpretativ
inregistrat
ulterior,lucrarea
neaparepedepUn
meritorie.
Nuvomuitanicidcstinath,
acestuicompendiu.
nicifaptulcă autoruleralimitatla forţeleproprii,fărăsprijinuluneibaze
de studiupermanente.
Fiindaşadar,1nintenţieşi formil.,
ma!puţino operăde creaţiecritică,ci maimultde
d!seiplină
didactică,
limitată deciinerentla un volumrezonabil
de cunoştinţe,
vomremarca
faptulcă profesiunea
uul-aImpins
peE. Biedrzycki
săfiedogmatic,
iarjudecatasaesteticănu
fuge1ngeneralităţi
didactice.
Vom.Iăudaastfelinformaţia
harnică.,
gravitateadeaprofundare,
perspicacitatea
in surprinderea
buneifrămîntăriculturale.Obiecţii
i se potaduce111crării,
mal
alesde pe poziţiamentalităţii
actuale,dorindatuncisupunerea
materieila o metodăstrid li·
terară,construirea
depunctcdevederenoI... Unelecorecturi
şi precizări
dedetaliusepotfor" Deo atenţiespecială
sebucurăla Alecsandri
poeziieuo tematlc{\
parţialsauInîntregimepoloneză:Polwdna Sybir,exprim1nd
tragismulcondamnaţ.ilol'
politic!,
IIrÎs(osa invia/,
prevesLlnd
explieltreinvierea
Pbloniei,
Dumbraua
R()şie,
axatăpe un "n.efericit
episodal relaţiilorromâno-polone".
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muladeopotrivă,
numaieăelear aparepedanteşipuerile.Infondestevorbadeo istorieliterară
concepută
ea un destinal poporului
şi al indivizilor,
In carefenomenele
nu sintpriviteizolat,
Iarfaptelesintpermanent
Incadrate
in seriiisloricepentrua li semărivizibilitatea;estevorba
deviziunea
uneiIlteraturtromânestăpînitădesituaţiiesenţiale
in univers,a uneiliteraturia
substanţei
eterne
careinformeinnoiterevinemereula esenţe.în sfîrşit,estevorbadeo mărturie
de admiraţie
şi respect.
E. Bieelrzyeki
nu a pututprofitade monumentala
Istoriea literaturiiromânede G,
Călinescu,
darpictează
tablouluneilumiîn caredescoperă
dramatism,
solemnitate,
Inalteunele
depoezie
şisentiment
epic,considerindu-Ie
fireştila unpoporaşadeunitarşidevechi.Diagnosttcelesale,chiarincomplete,
corespund
Infondadevărului
şiaceeacerămînecuadevăratatrăgător
In acestcompendiu
polonez
esterecomandabila
mişcare
liniştităIntr-ununiversbogatInfapte
şi Idei,complicat
prinatit demultealteprobleme.
Esteun universîn care autorulse simtela
largulsăuşi pe careil apropiedesensibilitatea
compatrioţilor
săi.Căc!sublinterfle
polonlzante
nusîntexagerate
şi nugăsimnicăieri
compunerl
şi sentinţe,elprezenţaunuiintelectcuvibraţie
Interioară,
cu o admirabilă
intuiţiea întregului,
care!şiargumentează
emoţfaesteticăprinsugestii
deliteratură
comparată
a culturii,prinnepărtinire
şivoinţăcaldădea afirma
valoarea
literaturii
române.şidefilozofie
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