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Receptarea literaturii române în Polonia pînă la primul război mondial nu a atins nivelul 
inregistrat de-a lungul istoriei de relaţ.llle politice, economice, culturale. Nefiind vorba fie o lipsă 
de interes a receptorului, cauza ar putea fi găsită In insuficteuta angajare li factorilor tehnlco- 
orgunlzatortcl, pe de o parte, de o scăzută initiati vă a corcspunzătoarclur instituţii româneşti 
pe de altă parte. 

în perioada interbelică .. primele actluni de acest fel au f'ost Întreprinse de .J. Gallin, consul 
general al României la Lvov, şi de poetul Aron Cotrus, ataşat de presă al Ambasadei Române 
din Varşovia. Lor li se datorează infiinţarea la Lvov a Ligii polono-române, in scopul populari- 
zării limbii şi culturii româneşti în Polonia. Coautorul acestei Ligi a fost Emil Biedrzycki _. sem- 
natarul unui amplu articol consacrat literaturii române în enclclopedla Marea Literatură 
Modernă", publicată in 1933 la Varşovia. Doi ani mai tîrziu, E. Biedrzycld edita, cu ajutorul 
financlar al LigIi polono-romăne, un manual unlvcrsltar cu titlul SC'hiţă de istorie a literaturii 
române (C/1 o antologie de poezie). 

(A fost o nobilă muncă de plonierat, de aceea i se cuvine o actualtzare In.informatia noastră 
ştiinţifică, precum şi apropierea acestui profil de românist de receptarea ceţor de azi. Cu atit 
mai mult, eu cit E. Biedrzycki (fiul lui Leon) s-a născut (5 mai 18'90) şi şi-a petrecut copilăria 
în Romănia, la Suceava. A făcut studii Iiceale şi superioare la Cernăuţl, tinde a obţinut licenţa 
in Drept şi Ştilnţe politice, iar doctoratul şi l-a susţinut la Universitatea ».Jan Kazlmlerz" din 
Lvov, In primul război mondial este mai 1ntlI concentrat in armata austriacă (fiind supus al 
Austro-Ungat-iei), mai apoi luptă voluntar In legi unile poloneze. Ptnă hf 1922 a profesat in ad- 
ministraţia de stat, de Ia această dată a desfăşurat aproape 50 de ani de activitate In domeniul 
instrucţiunii publice şi al şcolil poloneze. In 1 \)22 deci, ocupă postul de lector şi apoi de conferen- 
ţiar (docent) de literatură română la Departamentul de umanistică al Universităţii "Jan 
Kazirnlerz", pe care îl va deţine pînă in 1940. Pe lîngă activitatea universitară, a predat în şcoli 
secundare, intre 1\:136--1940 Iilnd şi directorul Liceului comercial din Lvov. La izbucnirea răz- 
boiului, căpitanul de rezervă E. Biedrzycki a participat la campania de apărare poloneză din 
iunic. Ani] tragici ai ocupaţiei naziste nu I-au cruţat. îşi ctştlga existenţa Iunctlonfnd la asigură- 
rtle sociale (specialist in rente şi traducător), clar, căutat de Geslapo, a fost nevoit să-şi schimbe 
des adresele, iar la sttrşitul războiului şi-a pierdut fiul (Jerzy) în insurecţia varşovlană. Odată 
cu proclamarea păcii a plecat la Cracovla, devenind lector de limbă română la Universitatea 
.Jagiellollă şi la Institutul superior de ştiinţe economice, continuind a profesa şi prin şcoll se- 
cundare cu profil economic. Pină In 1960, cînd a ieşit la pensie. A murit la Craco vla, la 12 de- 
c embrte 19752• 

1 Wielka Literatura Poioszechna, t. II, Literatura srednioiuieczna, Iacinska, liieratur q- 
rotnanskic, sub redacţia Iul S. Lam, Varşovia, 1933, p. 1172-1196. 

2 Aducem mulţumiri pe această cale prof, cII'. Z. Kowalskl (Universitatea "Marie Curie 
Sklndowska" din Lublln), cu ajutorul căruia a fost poslbllă reeonstttulrea acestd hiografii. 
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Pc lîngă ocupaţiile didactice, E. Blcdrzycki sa pnsiunat de cercetarea istorici şi l it.eru l.uri! 
române. Roadele acestei pasiuni apar în numeroase note, recenzii, articole, studii .. exegeze cu 
predomiuan tă probleurat ică românească. Demne de atenţie ,înt urrnăt oa r e le titluri: Literatura 
rODWrlsi:'a, In w iell:« Lticratura Potueu.clniu, vol. II ; LUfTa/lII'a runuinska, In Po nttieon Wiclkicl1 
Tworcow Poezji i Proz q, vol, Il. Varşovia, ln:14; Kurs jcz.işko dia sttulentoni [ilol ooi i 
ronuuiskiej, Cracovia, 1957 ; Ntcoloe ităiccscu, ruuuuistct p isar: i Cracovia 19GJ ; 
Hisior ia Polakou: na Hnkouiitiie, Cracovla, In73. 

Dlapazonul larg al preocupărllor sale ştiilJţifIce, purtind predea erudiţiei, se sprijină In 
lucrările menţionate pe cultură şi adincime sutlctească, precum şi pc () tehnică de cercetare pro- 
venită din recepţia corectii a izvoarelor şi din spirit constructiv. Nefiind posibilă în acest art.lcol 
aprecierea Int regi! cont.rtbutii a românist.u lui E. Biedrzyck]. ne vom mărgini la prezentarea 
Schi/ei de istorie a Literaturi; române3, adresată de antor .. cum se precizează în Cuvîntul înainte, 
tineretului studios. Tol acolo autorul previne că imaginea pc care o oreră "corespunde ceiei 
pe care starea aei uală a ştiinţei rom il II eşti () eOIlsitieră sLablfiza l.ă " 1. 

Panorama literaturii române este deschisă printr-o amplă introducere: Tura, ţ-opor n! si 
limba românească, traditiile folclorice. Numind HO!1ulnia "ţara Carpatilor şi a Duuărît ", "ultiru 
bastion al Europe!", autorul invocă admirativ sistemul muntos şi cel ,11 apelnr, flora şi Iauna, 
carur-t erul oamenilor şi trăsăturile culturii create pe aceste meleugurt, sugerind ideea "imTuci 
şărt! Hăsărltului eu ... Auusul" (mica exagerare care tnca drează cămila in fauna earacLeristidi su 
dului ţării noastre o vom trece la licenţe poetice). In această , .. Dacie felix", atît de rîvnitil de-a 
lungul seeolelor, autorul urmăreşte in decursul ullui mileniu de la rel.ragerea administraţiei 
romane formarea unui popor cu bazll etnică dacă şi ele limbă latină, rezistînd tuturor furtunilor 
şi hărţuielilor plnă la organizarea primelor formaţ.inni statale din sec. XII-- XIII". Lupta ro .. 
miinilor pentru o patrie ,JntregiIă" este punctată de momentele Mihai Viteazul, AL 1. Cuza, 
Carol 1 (1866 şi 1881), statul unitar elin ln18, iar în exţmuerea formatiei culturale se Intirzie 
asupra uzului limbii slavonc şi greceşti 1n biserică, şcoalii şi cancelarii. Abol'cllnd probJclna din 
punctul de vedere al disputelor religioase, autorul consimte că mentinerea religiei ortodoxe a 
avut un rol pozitiv în păstrarea" particularitiililor nationale, dat fiind caracterul cosmopolit ,il 
ortodoxismului şi modul strict religios In eare ciilugării slHvi şi-au înţeles misiunea, lejera ]01' 
dependenţă de autorităţile canon1.ee. Pe de alLă parle, afirmă că influent.a religiei asupra centre- 
lor de cultură eaTe erau mănăstirile şi curţile domneşti, mentinînd lndellmg canOHn" şi formule 
riguroase, a prelungit feudalismul şi a făeul ea succesiunea spiritultli roman să se poată manifesta 
1n scriere ahia In sec. al XVI-lea, iar dezvoltarea artistică, lnccp\Jtă admirabil prin [olc.lol', să 
poată ajunge la () autcnticfl renaştere abia in sec. al XIX-lea. Hevenirea la OcGidentul"cllltural 
a fost incitaUl, după opinia autorului, de trei influenţ.e: cea grecească. oferind legături cu 
inima Europei, cea poloneză-latinizantă (argumentată printr-o solidă bihliografie romano-polollfi 
din care nn lipsesc N. Iorga, P.P. Panaitescu, st. \Vedldewicz, St. Lukasik, precum şi studiile 
proIJrii ale autorului) şi cea franceză elin sec_ al XIX-lea. Măsura erudiţ.iei filologice o dă E. 
Biedrzycki In paginile închinate limbii române, relevind faptul că fiind o arie lateralii a romani- 
ti\ţ.ii, limba rornfmi\ s-·a dovedit a fi mai conservatoare In păstrarea unor Iorme latine vechi. 
care şi·-au pierdut in alte limbi romanitatea, şi conclude ferm asupra caradcrului romanic al 
aslmilărilor, deşl izolarea a rupL-o de sursele vec):ll ale limbii şi eiviliza\iei neolatine. Anunţă 
a"tfel, ca un preludiu, lupta pe care an trebuit 5-0 ducă, 1n hnprejurări vitrege, generatii intregi 
de oameni de cultură şi scriitori pentru păstrarea, dezvoltarea şi perfecţionarea estetică il. Umbli 
române. 

Consideraţii admirative pe Inarginca creaţiilor folclorice româneşti (cIntecul hătrlnesc, 
balada ha!dueeaseă, MI'şlcrul IHanole, 1\Jfiorita, doinele, horele care i se par apropIate de 
krakowiak-ul polonez -- hoeetul, snoava) 11 conduc pe autor la relevarea rolului literaturi! 

,  ZaT!!s Dziejorv litera/urg flllnlllÎskiej (Z antologia poczjî), Lvov, tipografia Leon Dor08" 
ezynskl. 

4 Urmează indieal'ca unei bibliografii privind cunoştil1ţ.e generale despre România (titluri 
<le S. Mehedinţ.t. N. Iorga, O. DenSllsianu, P. V. Hancş, I. BislJu, N. Hodoş), istorli literare 
(M. Gaster, M. Dragomirescu, S. Puşcal'iu, Al. Procopoviei), antologii şi crcstomaţij (lVl_ Gaster, 
LA. BassarabesclI şi P. V. Haneş, L Pillat şi Perpessicius), precum şi o bibliografie a traducerilor 
poloneze din literatura română, existente la acea dată. Se mai dau apoi şi indical.ii fonetice pentru 
citirea corectă Il titlurilor, l1Ulnelol' şi expresiilor originale. 

fi Filologul explică, printre altele, greşita lncetăţcnire a vechi! denumiri a 'rări! Româneşti 
drept MultanQ 5au Woloscz!lZllu. Primul termen ar avea la origine o greşită prommţie acuvinluJul 
Muniefiia, cel de al doilea este inexaet, deoarece l)Glohi li se spunea românilor in general. 
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populare ca izvor de inspiraţie pentru toale genernţJile Iît eraturii culte, compenslud astfel lipsa 
unei trad l ţ.ii clasice. • 

Ist orla literalurii române esle ordonată în:3 epoci mari; Litera/ura vecile (sec. al XV-lea _ 
sl'lrşitul sec, al XVIl [-Ie.a), Lit craturo "lZouă" (sec. al XIX··lea), Literatura occ.XX (pînă in dece. 
n i u I al :l-lea). 

Lit eratura veche este cxanunată în treptele ci asce.ndentc. Pornind de la premiza c11 sla- 
voua bisertcească-a jucat pentru români, pînă la sfîrşitul sec. al XV-lea, rolul latinei pentru 
popoarele de cultură occidcntală, autorul descrie cele mai vechi manusct-isc (tnsutl ndu-Ie şi de 
clteva Ilustrutu), acordind o menţiune specială Cronicii de la Puina (trauusă In a doua jumătate 
a Sec. al XVI··JNi ele Mikolaj Brzeski şi cunoscută sub nmnde de Cronica ma/do-poiană), precum 
şi Cronicii latine a lui Ilaltazar "Valle!', "de fapt traducerea unui original polonez aparttntud lui 
Andrze] Taranowskl ", aflat o vreme la curtea lui JVjihllj Viteazul de la[jrgovişte. Se amint.ese 
şi mentlunlle r-ămase cu privire la alt.e texte româneşti, deoarece se referii tot la chestiuni românu 
polone (formula jurămîntului de vasalitate al lui Ştefan cel Mare către Kazirnierz Jagiello şi o 
scrisoare a sultanului Baiazid lmnînaU, negustorilor polonezi ce urmau să treacă pe pămînturi 
rornănestl ). Primele tip[ll'it uri rOmfllJeşt! sînt situate in prohlemnt.tca Eeformei şi privite in va- 
loarea lor esenţială --- modelul unităţii limbii pentru posteritate. Aspectele literare ale sec. al 
XVIIJea sint grupate în literatură religioasă, de traduceri (călugărul Sllvestru, mitropolitul 
Simion Ştefan, Psulmii lui David de [a Alba Iulia, Biblia lui Şerban din 1688, fratii Şerban şi 
Ha du Greee-aJlu), o literatură crontcărească originală şi UHa legislat ivă (înţeleglnd prin aceasta 
păt.r undereu limbii rornâne In documente publice). Din prima categorie de Iapt e îi retln atentia 
Nieolae Milescu "una dintre cele mai Ul'i08Se apari(.ii din trecutul cultural românesc", Udrlste 
Năsturel şi Mitropolitul Varlaaru. O alUl sll uet ă interesantă a secolului îi apare deopotrivă 
Mitropolitul Dosof'tei, "care avea slava unui b ârbat. foarte Irivăl.a t, crudi nclr», şi cu inimă de aur" 
şi a cărui Psaltire in lJeI'suri a fost inspirată după Psaller.z·ul lui Jall IZoehanowski, iar ]'olullul 
Antim fvireanll este comparabil pentru auloI' eu eel jucat In c1l1tnra polonă de PloIr Skarga. 

Valoarea literaturii eronieăl'cşti il face pe E. Biecll'zycki să regrcte marca ei neşansă de a 
fi rămas in I1wl1useris şi astfel prea puţin clllloseută. Seria erollÎeal'ilor este deschisă de Gl'. 
fTrc.che (nu se. uită, evident, sludîile pe care aeesla le-a făcnt la 1.vov), urmat de Miron CoStill 
(.,marele prieten al Poloniei .', care prin Opis(lnie zremi moldawskiej şi Kronika ziem moldawskich 
i lllulianskich, destinate lui .lan al III-lea, "şi-a asigl1l'at un loc şi 1n literatura polonă") şi de 
rOl! Neeulce, "cel mai ariist ". Sînt menj:iollat.i şi cronicarii munteni (la Constantin Cantacuzino 
se aminte,5te că a vizit3t şi \'8rşovia), dar pl'cfcl'in1.ele autorului merg desellis spre cronkaril 
moldoveni "stăpîniţi de suflll moral şi de cnId patriolism, povestitori cu mari illsl\.şiri literare". 
Sfîrşitul setolului îi apare marcal de triumful pl'OCeSUllli de emancipare de sub sJavonism, limba 
rOlluln(\ dovedindu-se aptă pel1LI'll exprimnrea ideilor şi sentimentelor. împrejufi\ll'j vitrege fac 
insă să triumfe totuşi un aIt curent. străin care luptă şi el cu sla·Vonismul ; grecisinul, eu aseel1- 
dentă lol mai mare in secolul următor. Este seeolul fallariotilof. E. Biedrzyc,ki consideră însă 
eii epoca l'annriotă poate fi privită şi sub 11n unghi pozitiv: fără st;-şi dea seam'a. il eOl1tribuit la 
clezol'iental.iznre şi la indreptarea spre o\'iattl culturală mai potrivit cu limha şi sufletul popo- 
rului rOfllflll. ; 

Intreg secolul al XVIII-lea, afirmă aulonJl, poate fi aeopcrit de istoricul nl renume 
european, scriitorul, ulJl\lnistu], membrul Academiei bCTlineze, omul de stal Dimitrie Cantemir. 
C\lai presus de toate, D. Cantemir este pentru ex{get.nl polonez primul scrii lor rOlnân eu o Pll-· 
Icrnică îndrumare apllseanii, cu putere de exe1llpJal'itale 1n prfvinţa fJ'lI!noa;ej lradiţ.ii culturale 
create în Moldova Incă ele la sfîrşitul secoiulm al XVII-lea. Nu-i rămîne decit să regrete c.ă scri- 
erile aşa de cf'l'nte 1n toaU] Europa au rămas nccunoseute in tara lui Cantemir, aşLeptlndu-şi 
abia In J 901 o editie îngrijită. 

Treelnd la secollll al XIX-lea, E. Biedrzycki porneşt.e de la o caracterizare sintet.ică a 
literaturii române, care devine acum expresie a năzuintelor de eliberare soeială şi politică a IJopo- 
rului.Faclori imporlanj.i In această devenire vor fi el'eştcrea interesului pentru viaţa spirituală 
LI poporului şi legi"î.lurn cu Apusul. în acest conlext cste abordată şcoala latinistă. precedată de o 
prezent arc obieelivă a situatiei dramatice in eare se aflau românii din Transilvania. Revenirea 
culturii rornflllc în cadrul latillilăt.ii este sensibilizată prin invocarea Blajului, a studiiIor făcute 
de ci!rlurarij rom{lni la Homa şi Viena, serierile, lui S. Nlicu, GlJ. Şincai şi P. Maior reprezentind 
pentru exeget un curenl viguros, put.erdc (·u riis unet ee dăinuieşt e profund in coleeLi vitatea 1'0- 
rntlliească şi pe earc exagerările pmistc nu-l pot diminua. Cel mai important exponent al Şcolii 
l\rdelene rămîne pentru autorul polonez Ion Budai-Deleallu, care clr\ Iilel'aturii române. o di- 
rec:tie nouă, conslruind o punte spre epoca următoare, ca literatură stricto senSll. Pătrunderea 
erezului latin in Moldova şi Ţara HomâncHscă este explieată printr··o amplă paranteză istol'ic() 
sllcialpolitică, marcatu de molllentele 1821,1829, allu! revoluţionar 1848 şi înfăptuirea unirii din 



214 NOThi ŞI COMENTARII 
..... _ _._-- .. __ . 

1859. Pe această istorie polltică, autorul aşază faptele culturale ee au loc după pacea de In 
Cneiuc  Cainargl, crelonind o atmosferă ind nestatornică, dtr 1n care o serie de noi elemente 
vi n să dezmorţ.ească spiritele, făcîndu-le apte de entuziasm şi nădejde. 

Trecînd la ,.literatura tnceput.urflor", autorul se ocupă succint de poctrl Văcăreşti, schi- 
ţează locul lui A. Pann, menţionează momentul cronicii In versuri reprezentat de Beldiman 
(.Jalnica tragedie îi smulge totuşi mica mallţle : "lungă, asemeni unui jipar de mare"), ocuptndu-se 
mai pe larg de V. Cirlova, Gr. Alexandrescu, E. Rădulascu. (Acesta din urmă îl atrage in mod 
vădIt prin pitorescul personalităţii şi Jluctuatille glorie! l il.erare, explicate prin contradictia 
dintre estetica trecutului şi direcţia romantică apuseană la care temperamental a aderat. scrii- 
torul)." La Gh, Asachl se relevă indeosebi numeroasele contacte ale operei cu o tematică polonezii. 

Etapa a II-Ll (1840 1864) este denumită "romantică şi eroică" prin eforturile depuse 
de generaţia paşoptlstă pe tărîmul creaţiei literare, în sensul modern al cuvîntului şi în construi .. 
rea unei culturi care, din momentul in care conşt.llnţa de neam devine forţă colectiv-creatoare, 
înaintează organic după legi proprii. Dintre realizatorii programului "DacieI literare" li selec- 
tează pe C. Negruzzi,M. Kogălniceanu, N. Bălcescu, A. Russo, I, Ghlca, B.P. Hasdeu. Faptele 
literare sînt expuse ClI obiectivitate, totuşi accentele sînt diferenţiate ca vibraţie. Astfel, C. 
Negruzzi îi apare eu deosebire interesant prin posibilitatea oferită ele operă de a comenta unele 
relaţii româuo-polone, M. Kogălniceanu îi impune prin atitudinea unui romantism pozitiv, 
scutit ele naive exaltări, la A. Russo oprirea se face asupra "capodoperei" Cîntarea României, 
care sugerează apropieri eu Micklewlcz (7\siţgi naro dii i pielgfzymstwa polskiego) şi Lamennals, 
iar scrierile lui N. Bălcescu sînt apreciate mai mult în valoarea lor publlctstlcă". (De presupus 
că Ilberallsmul rucslantc al lui Bălcescu îi putea apare pe atunci autorului polonez ea un loc comun 
al emigraţiei de la 1848). V. Alecsandrt, tratat pe larg, ca cel mai. de seamă poet al vremii sale 
(eu interesante note privind perioada de ernigral.le a paşoptiştilor moldoveni) este apropiat prin 
generosul lui patriotism, dar şi sentimentalitate şi o mai mică profunzime a trătrtlor, de romanticii 
francezi. Autorul descoperă valori perene şi clasice în Pasteturi şi In Fîntîna Blandnztei, iar o 
altă parte din moştenirea literară a poetului arc în acceptia sa o Însemnătate mai mult istorică, 
pentru o literatură care-şi căuta haine noi şi În care "Alecsandri a jucat rol conducător, meritind 
pe deplin titlul de proroc". Era deschisă prin evenimentele de la 1848 îi găseşte pe o poziţie innoi- 
toare pe N. Filimon, D. BoJintineanu ("ale cărui Legende istorice sînt minate totuşi de un gust 
dulceag-sentimental"), pe L Ghica, eu ale sale Convorbiri economice ("ce nu apartin direct li- 
teraturii, ci curentului de îndrumare morală şi luminat patriotism"), pe B.P. Hasdeu, "legat ele 
Polonia prin atitea noduri", ale cărul scrieri sînt impregnate de ardent patriotism, de democra 
tlsm generos şi sincer". Slut Iuvocatl deopotrivă scriitori de mai mică importanţă: bucovlncnll 
E. Hurmuzachî, 1. Porumbescu (Golebiowskl), tatăl lui Ciprian . 

Etapa următoare este cea a Criiicismului sati Lnnimii , prezentată drept necesară com- 
pensare a factorului gerrnlnatcr de Irnltaţlep rlntr-un stabilizator şi organic. Noua mentalitate 
se instaurează In primul rînd prin contribuţia lui T. Maiorescu, "figură ele bronz, cu UIl caracter 
integru şi nctndnplecat.", precum şi a revistei "Coll1Vorbiri literare", prezentată în f'uncţia ei cen- 
trali zatoare a talentelor din toate părţile locuite de români, ea un "simbol al unităţii spirituale ", 
realizarea Unirii fiind pentru autorul polonez şi un merit al literaturii române. Un spaţiu corn- 
p nrativ mai larg ii este acordat lui M. Eminescu, "forma de expresie naţională a geniului", pune 
tlndn-·se aspeelde de fond general de cuHură şi experIenţă pe.rsonaIă, urmăriJ1du-se apoi ercaţia 
pe plamtri Sllpmpuse. Pe planul superior al poemelor filozofice, autorul suhliniază contopiren 
elementului personal cu tot ce vine din adIncurile vieţii etni.ee, o viziune pentru eternitate. 
Asociatii eu Platon şi Lenan, semnalarea traducerilor franceze, engleze şi poloneze existente la 
acea dată constituie acordul final de deschidere spre universalitate a "acestui mister". La 1. 
Creangă aspectul primordial este acela de a fi ridicat limba populară la demnitatea unui 
instrument TJerfect de expresie arListică, traducerile, inclusiv 1n polonă (Konstacja Mayzl{)wna, 

6 Nu s1nt uitaţi nici A. Mureşann cu al său Deşteaptă-te, române, nici manifestări ale unor 
scriitori mai mărul1ţi : Pitarul 111'istaehe, Tiehindeal, V. Aaron, fraţii Iordac.I1e şi Dinicu GoJescu. 
Continuatori ai mişcării latiniste In Transilvania (Gh. Bari!:, T. Cipariu), A. Puml1ulln Moldova 
ş.a. contribuie la frămîntarea de idei a epocii. 

7 în monografia dedicată lui Bălcescu, pe care E. Biedrzycki o va pubJic.a la Cl'Bcovia 
în 1961, Mikolaj Bălcescu. R.nmulÎski pisarz i rewolucjonista (N. Bălcescu. Scriitor şi reDoluţionar 
român), aprecierea este modificată, insistlndu-se asupra artei literare a istoricului român. Mai 
mult, N. Bălcescu este soeotit adevăratul autor al Cfnlării României, aeluclndu-se argumente 
Interesante In disputa deceniului respectiv privind paternitatea operei. Prezintă pe larg aceste 
prohleme proL elI'. A, Vraeiu, In articolul publicat In "Atencu", nI'. 4/93, IX, aprilie 1.972, p. 13. 
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Czorodejsk ie epouiiesci) Iiiud din nou chemate să arguuicutcze universtnttatea unui scriitor atit de 
specific naţional în alegerea punctului de perspectivă asupra vieţii. Cu prezerrlarea operei lui 
LL. Caragiale, "care continuă pc Alecsandri. cu un sarcasm, un tempernmcnt şi un simţ artistic 
superior", realiztnd o sinteză ce poartă marca unei mari personalităţi, precum şi a operei lui B. 
Dclavrancea se incheie un prim paragraf. Perioada postemtncscjană este Ilustrată prin Al. 
Vlahul{l, G. COŞb11C, iar dintre prozatori sint selectati Io n Slavlci, Duiliu Zamf'lrescu, 1. Popovici- 
Uăniiţeanu şi 1. Brătescn-Volneştl". Sfera de Int'Iuenţ.ă a "Junimii" apare exemplificată şi prin 
contrjhuţllle unor scriitori mal modest! (N.Kicoleanu, T. Şerbăncscu, A. Naum, LA. Bassara hcscu, 
Ollănescu-Ascanlo, M. Cugler-Poni) precum şi prin filologii Larnhrf or, Gastcr, istoricul Xcnopol, 
orientalisLul T. Antonescu. O menţiune se acordă .HcvisLei noi" a lui Hasdeu, enumerludu-f-se 
colaboratorii, printre care H. G. Lccca (tra ducătorul romanului Q110 uadis '1 de Sienkiewicz). 
Junimismul, constată autorul, nu acoperă totuşi intreaga frămîntare a epocii şi atuncl revista 
,,,Litcl'8torul", creatla lui Al. Maccdonskl , şi şcoala pc care o promovează vin să marcheze 1111 
inceput de tranziţie spre curentul modernist. Ca un nucleu advers "Convorbirilor" este prezentată 
revista "Contemporanul" şi activitatea critică a lui Dobrugeanu Gherea , cu rol de răsptndlr« a 
ideilor marxlst e. In final. eititorii slnt indemna ţi să privească faptele expuse drept fază pregăti- 
tnar« pentru o pozrtie literară pe care secolul care Inccpca avea să o precizeze definitiv. 

Literatura sec. XX debutează şi ea printr-o caracterizare generalii a situaţiei polittco- 
sociale care impune o Innoire a problematicii speclflcului naţional. Tabloul unei spectaculoase 
conf'runlărl se obţ.ine prin creionarea rolului revistei "Sămănătorul" şi a mentorului ei K. Iorga, 
pentru care autorul polonez are o admiraţie neprecupeţlt.ă, a grupării de la "Viaţa Românească", 
precum şi a revistelor "SlmrMorul", "Viaţa nouă'', "Cîndirea". Se distribuie aslfel pe de o parte 
tradlttonaltsmul sămănătorist şi poporanist, cu accente bine puse pe etnic, etic şi social, iar pe 
de altă parte modcrnisrnul cantonat In categoriile esteticului şi sineroulzărft. Autorul este mai 
curînd refractar moderntsmuluf, de vreme ee îl tratează drept "anarhism literar", amendlndu-I 
"lipsa de disereţie";şj "exlJibiţiollismul". De altfel, llU faee nlc! () 2fislincţie între slmbollstj] din 
din 1905-1906 şi momentul 1919 sau 1923. Această atitudine nu-I împiedică Insă să recunoască 
Insutletirea pe care a adus-o morlcrnismul In viaţa literară românească, lărgirea orizontului gin- 
dirii literare. Consideră insă, că din punctul de vedere al popularităţii în cpoc{t, modernismul nu 
se poate compara eu srtmănălorismuJ. De reţinut şi faptul că dacă se insistă atit asupra rolului 
"Sămănătorului" este pentru că exegetul polouez percepe în tradiVionaliSll1ul incepulului de 
secol pulsul românesc, iar in modernism o invazie de neguri strMnc. Nil vom uita că s(opul ur- 
mărit era introducerea în Polonia a unei imagini globale a literaturii române, a unei impresii 
organice despre operele ei. Pe de altă parte, mediul literar şi cultural elin care provine autorul 
j-,I educat o acută sensibilitate rcntru ideaţic mesianică, iar sislel11111 de idei (".'lre î)1cadra etnicul, 
tendinţa naţională ş,a, putea să-j apară cu specificitate maximă. ,{ 

TradiţiollalislTIlll este tratat astfel ca () expresie viguroasă a gîndirii pa,ldiltice româneşti. 
Sămănătorismul este fixat printr-nil elogios portrel făcnt lui N. Iorga, aIăll\d'j ele mre apar fn- 
gitiv Bogdnn-Duică, 1. Cheudi. P. Şeicaru; poporanismul c3păIă relief prin G. Ibrăileanu şi 
M. Halca. parţial prin O. Botez, H, Saniele,rici, Izabela Sadoveanu, Dintre pocţ.i, laurii se aeordă 
lui O. Goga, cou,siderat cel dintii. ruare poet roruân e!Llpă Eminescu, St.O. IosJf este preţuit pentru 
sinceritatea sentimentelor,. "totuşi ancmiee"" D. Anghel apare ca un poet "partbl aflat sub ln- 
rîurire sămfmM,oristă, p,ir\ial preeursor al poezieI ll1oderniste", lui P. Cernn, "adesea retoric". 
nu i se eonlcstă însă puritatea acccntelol" euforice. ExLrapo!ind, autorul distinge În proza româ- 
ne:lseă a Inceputului de secol trei categorii de sămănătorism. Prima csLe reprezentată de opera 
sadovenianii, expresie n unui ternperamentmoldovean, pe linia Neeulec,AJecsandri, Gane, 
Hogaş, Categorie a poeziei Urke, acest sămănătorism nu s-ar ridica la creatie obiectivă. Un 
"s:hnănil<lorislIl 1111mtean" deteGlează la Sandll,-Aldea, care vine cu o tipolog'ie ţărănească "pa5io- 
na.lă" şi cu o acţiune mai bine articulată; a treia varietate, precursoare de fapt prin ÎJlsuşi deIer-- 
minisnllll politica-social, este caracterizată prin "realism, pozi'l:ivism" printr-o tehl11eă narativă 
lnlcmeiaHl pe criteriul dramatismullli. Ilustral prin 1. Agirbiceanu, Gala Galaction, dar mai ales 
lJJ'În L. Hebreanu. acest "sărnăniiLorism ardelean" ar corespunde astfel în mai mare măsură unor 
spedfiee postulate psihologice şi sociale şi unui .. realism patriotic." Concepînd colectivitatea rurală 
pc acesle coordonate, Hebreanu a pulul. deveni creatorul romanului romt\lJesc modern, cu mult 
deasupra celor pe care epoca le-a produs. 

8 Autorul acceptă fără reZerve scntimcutalisl11ulliteraturii lui Brătescu-Voine.<;ti, compa- 
rlndu,] pe scriitorul român eu Sicnklewicz. Niclllăttă Jllfil1Cil1llă s-ar afla astfel sub directa in- 
fluenţă a clHsicultJi POlOT!('7, (din care de allfet Bri\tescu,-Volneşti a tradus nuvela Janck 
,Muzykant). 
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Capitolul VI şi ultimul tratează Literatura postbelică. Dominanta pa norarnel, "greu de 
cuprins in prea reeenta ei desfăşurare", rămlne pentru autor Infruntarea dintre modernlsmul deja 
consolidat, dobindind anvergură şi sincronizindu-se cu literatura apuseană, şi tradltlonallsrnul 
ea re cap ătă nuanţe mistice. Poezia modernistă grupează pe 1. Mlnulescu, G. Bacovia (la care 
se descoperă afinităţi cu Verlal ne şi Baudelnire). Demost ene Botez, Carnil Balf.aza r, Elena Farago, 
A. M.aniu şi N. Davlrlescu. Deasupra tuturor, ca o stea de prima mărime, misterioas,'i încă prin 
raportare la Eminescu, este Inăltat T. Argbezi. Creaţia lui L. Blaga este privită prin prisma unei 
originale fuziuui dintre tradiţjonali,muJ autohton şi expresionismul german, demonstraţia oprln- 
du-se mai mult "supra dram ci de idei şi atmnsîeret mitice din Ivl eşter ul Mono!e (Fusese tradusă 
In limba polonă de D. Czara şi E. St.ecca şi j ucată pe scena din Lvov), Menţ.lunl critice mat do- 
htndcsc A. Cotruş, T. Tzara, 1. Vin ca, 1. Voronca, M. Cosma. Poezia tradiţionalistă este exempll- 
ttcat ă prin N. Crainic, 1. Pillat , H. Furtună, D. Nanu, C. Moldovanu,t G. Gregorian. In aceeaşi 
direcţie sint elasl,lti, cu determinări şi nuanţări diferite, M. Codreanu, C. Pavelescu, G. Topirceanu 
(la care se schiţează o apropiere de Hostand), A. Moşoiu, O mentiune capătă poezia inspirată 
de războt (Perspessicius, Ca mi! Petrescu, B. Luca), precum şi eminentul traducător al Iliadei 
şi Odiseii, G. Murnu, Îi reţ.in atentia şi dramele In versuri ale lui V. Eftimiu, pe canava rolclcrtcă, 
dar purtind pecetea unei fantezii originale. 

Tot atit de largă şi la zi este Inîormaţta pe care o prezintă asupra prozei postbelice, privită 
atit In ipostaza ei nuvelisttcă (D. D. Pătrăşcanu, Jean Bart, G. Brăescu, I. Dongorozzi, D. Stănoiu 
E. Bucuţă, Lascarov-Moldovnuu. Gib. 1. Mlhăescu, Panait Istrati ş.a.), clt şi In cea romanescă. 
Dintr-o lungă listă de romancieri sînt tratat! mai pe larg Camil Petrescu, Cezar Petrescu, 1. 
Tcodoreann, H. Papadat-Bcllgeseu. Un ultim paragraf dedicat dramat nrgiei posthellce semna- 
lează scrieri de N. Iorga. H. Lecca, Ronetti Roman, M. Sorbul, G.M.-Zamfirescu, T. Muşatescu, 
G. Ciprian ş.a. Dintre eriticii lltel'ai consacraţi ii numeşte pe M. Dra gomirescuvP. Constantinescu, 
D. Caracostea şi pe LE. ToroulJLl. 

Ultima parte a compendiului ellprinde o antologie de texte poetice. In alcătuirea el, au· 
torul a fost desigur stingherit de puţinele traduceri existente pe atunci. în final, din cele 42 de 
texte antologate, 22 se dovedesc a fi realizate de E. Biedrzycki însuşi (In colaborare eu poetul 
T. Holh'ndra), 14 versiuni poloneze aparţin poetuluiWL Lewik,.iar li sînt semnaLe de reputatul 
poet, nuvelist, dramaturg E. Ze.gadlowicz. S·a obţinut în felul acesta o calitate superioară a 
antologiei, unele texte fiind net superioare traducerilor puse in circulaţie mai tirziu. Antologia 
se deschide cu poezii populare: Doină de jale, Cîntecul răzeşlllui, Bocet din Bucovina. Miori./a 
(Autor, printre altcle,şi al unei frumoase balade dedicate eroilor folelorici din Beskida poloneză, 
E. Zcgadlowicz ni se revcEI ca un ideal traducător al 1'vliorifei noastre). Urmează mostre din }Joc- 
zia cultă: Cîinele şi că/elnl de Gr. Alexandrescu, Viscolul de V. Alecsandri, ernincscienele Gloss!!, 
Ce le lc{/eni, lHai am un si{/uf dOT, Vifoml de Al. Vlahuţă, Cînlec de G. Coşbuc, Veghează 1 de 
N. Iorga, Plugarii, Paris şi Părăsiţi de O. Goga. Pentru ce ne-am teme de St. O. Iosif, Noapte 
de /Jară de P. Cerna, Poellzl de N. Crainic, In vie, Interior şi Pluta de 1. Pillat, Călr1reţlll de 1\1. 
Codreanu, Panleism de C. Pavelescll, Priuelişti dunărene de B, NClnteaull, Versuri albe pentru 
flori de Perpessicius, Rugăciunea florilor de A. Moşoill, Oda limbii române de V. Eftimiu, Cînd 
morţii sîni aşa departe de Ov. Densusianu, Sosesc corăbiile şi Pastel mecanic de 1. Minuleseu, 
Plumb ele G. Baeovia, ;\1amei de C .. Baltazar, Lupoaica dc A. Maniu, Gorunlll şi Varşovia de 
L. Blaga, Pe [Justă şi Cosaşul de A. Cotruş, Interior de O. Cazimir. 

Acesta este eontinutul compediului de literatură română pe care E. Bicdrzvcki il oferea 
cititorului polonez aenUl o jumătate de secol. în eluda progresului documentar şi' mai ales in· 
terpretativ inregistrat ulterior, lucrarea ne apare pe depUn meritorie. Nu vom uita nici dcstinath, 
acestui compendiu. nici faptul că autorul era limitat la forţele proprii, fără sprijinul unei baze 
de studiu permanente. 

Fiind aşadar, 1n intenţie şi formil., ma! puţin o operă de creaţie critică, ci mai mult de 
d!seiplină didactică, limita tă deci inerent la un volum rezonabil de cunoştinţe, vom remarca 
faptul că profesiunea uul-a Impins pe E. Biedrzycki să fie dogmatic, iar judecata sa estetică nu 
fuge 1n generalităţi didactice. Vom .Iăuda astfel informaţia harnică., gravitatea de aprofundare, 
perspicacitatea in surprinderea bunei frămîntări culturale. Obiecţii i se pot aduce 111crării, mal 
ales de pe poziţia mentalităţii actuale, dorind atunci supunerea materiei la o metodă strid li· 
terară, construirea de punctc de vedere noI ... Unele corecturi şi precizări de detaliu se pot for- 

" De o atenţie specială se bucură la Alecsandri poezii eu o tematlc{\ parţial sau In între- 
gime poloneză: Polwd na Sybir, exprim1nd tragismul condamnaţ.ilol' politic!, II rÎs(os a invia/, 
prevesLlnd explielt reinvierea Pbloniei, Dumbraua R()şie, axată pe un "n.efericit episod al rela- 
ţiilor româno-polone". 
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mula deopotrivă, numai eă ele ar apare pedante şi puerile. In fond este vorba de o istorie literară 
concepută ea un destin al poporului şi al indivizilor, In care fenomenele nu sint privite izolat, 
Iar faptele sint permanent Incadrate in serii islorice pentru a li se mări vizibilitatea; este vorba 
de viziunea unei Ilteraturt române stăpînită de situaţii esenţiale in univers, a unei literaturi a 
substanţei eterne care in forme innoite revine mereu la esenţe. în sfîrşit, este vorba de o mărturie 
de admiraţie şi respect. 

E. Bieelrzyeki nu a putut profita de monumentala Istorie a literaturii române de G, 
Călinescu, dar pictează tabloul unei lumi în care descoperă dramatism, solemnitate, Inalte unele 
de poezie şi sentiment epic, considerindu-Ie fireşti la un popor aşa de unitar şi de vechi. Diagnostt- 
cele sale, chiar incomplete, corespund In fond adevărului şi aceea ce rămîne cu adevărat atrăgător 
In acest compendiu polonez este recomandabila mişcare liniştită Intr-un univers bogat In fapte 
şi Idei, complicat prin atit de multe alte probleme. Este un univers în care autorul se simte la 
largul său şi pe care il apropie de sensibilitatea compatrioţilor săi. Căc! sublinterfle polonlzante 
nu sînt exagerate şi nu găsim nicăieri compunerl şi sentinţe, el prezenţa unui intelect cu vibraţie 
Interioară, cu o admirabilă intuiţie a întregului, care !şi argumentează emoţfa estetică prin su- 
gestii de literatură comparată şi de filozofie a culturii, prin nepărtinire şi voinţă caldă de a afirma valoarea literaturii române. 

15 - Literatură 201 


