ILARIE CHENDI,

CRITIC LITERAR
DE
1. LĂZĂRESCU

SpdJritvioi, t,aleillitail:
şi nu lipslÎltde gust literar, Ilarie Chendi este
unul dintre cei mai valoroşi critici români de la începutul secolului.
Născut în deceniul al optulee :al veacului tiI1ecUJf,
după situdii făcute la
Sig:hJiJşoa,ra,
Sibiu şi Budapesta, Chendl trece în 1898 l'a Bucuresti ', unde
desfăşoară ° boqată activitate 'P'ublidrs1:iică,
în periodioele : "Telegraful
român", .Pamălla", "Tribuna poporului", "Convorbid. Hteiflaifle",
"Curierul
llterar". "SărrnănăJ1JoruI",
.Voinţe natăonală", "Vila,ţa1,iteralrăşi artistică",
"NoUJarevistă română", "Cuil11Pna", "TlaI1anoastră", .Libertatea" din
Orăştie, .Luoeafărul" s.a. UUeifiilO'r,
retipăreşte ° bună parte din articolele şi dărâle sarlrede seemă, în volumele : Pt eludii J(1903), Foiletoane
(1904), Fragmente ,(1905), Impresii (1908), Portrete literare (1911) şi
Schiţe de critică lttetară. În colaborare cu BugenlilaCeroalechl publică
sonsoeile liUliVasile Alecsandri. Bazată pe sensâbilîtate, plăcere şi gust,
critica impresionăstău Iui Chendâ exprimă interesanta judecăţi directe.
Criticul trăieşte vrăjmăsti fecunde, urăşte şi loveşte năpraznic, .Deci nu
prieteni. adversar! îţi trebuie, de vrei să străbaţi. Pri'et'enii,cl8-ţi dau ei
în schimbul iu:btr:i>i
tlale? Şi chiar cu iubirea lor tu ce-aii faoe" 2? Apreciază că iubiree este pentru sufletele slabe şi că ceea ce dă sens viileţii
şi îndemn, este numai ura vrăjmaşului. În ce priveşte concepţia sa,
Chendi pleecă de ,l-aidele,a,antagon!ÎlsmuIuidinltre Slaltşi Olrlalş,
oa în poezila lui. O. Goga, Esrtleo concepţie 018aparţine ideologilei l'i!tera,turiipe
oar,e la apănat--o.I'ată cîtevla pas'aje oarac'ieristice, din OaiI1e
tne putem da
sre,amra
de conloepţ.ilasa: "Un popor mic oa ,aiInostru, :l,anCiepU'tuldezvoltării sale, nu poate avea decît o literatură pornită din cea mai largă
1 CL .Luceafărul",1913,nr. 15-16. p. 487.
2 Cf. llarie Chendi,Impresii,Bucureşti,1924,p. 58.
An. lin(Jv.isI. lit., T. 20, p. 169--176,[aşi, 1969.
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constăîntă de rasă" 3. Sau: "orice poet trebuie să se încălzească le vatra
strămoşească a li,OOlr,aitu't'Î'i
populare" 4. Vorbind apoi de poeţi de P[Ovenientă rurală. Ilarie Chendi spunea că IIpătura de jos este aceea
care ne-a dat scriitori de seamă, singurii care duc pe umărul
lor speranţele viitorului literaturii noastre" 5. Cu asemenea concepţie, criticul se dovedeşte un admirator al poeţilor ardeleni.
Scrie a,tico'l'epline de căldură în ce priveşte poezia lui O. Goga, a
cărui superioritate o susţine în comparaţie ou Paneit Cerrsa, preamărit
de M. Draqomtresou, Este adev arat, că Panait Cerne, oa personelitate
poetică, nu poate fi pus nici inainte şi nici alături de Octavian Goga,
deoarece poezia lui este cu mult superioară celor mai bune poezl] ale
lui Cerna, Preţuind lite!t"!altrura
de' inspăratie rurală de la începutul secolululÎ, Cherrdi reacţionează violent şi uneori prea nedrept împotriva
modernismului, disoredîtănd multă .vreme simbolismul, prinataO'uril,e
înld:repi(ljteîmpotriva <lutiAlexandru Macedonski şi a discipolilor săi.
Contra ecestuiaare un <'lJTtÎICol
nedrept, dar scris cu talent, în oare reuseşte să scoată în reiief toate părţile slabe din poezia lui, fără să sesizeze însă şi Ietura pozit,wă a poeziei maoedonskiene. A scris apoi numeroase erticole contre unor poeţi fără valoare, oa : Pareschivescu. Riria,
Heralamb Lecoa, Radu Roserti, Petre Vulcan şi aIţii. Aceasta poate şi
penltTuilliOitlÎvulcăIlarie Chendi socotea rolul critâcului, 'identic cu al
unui supraveghetor al literaturii! a cărui datorie este "să-şi îndrepte, Îndeosebiretenţieasupra [utUlfOI[
celor mli:ci,pentru ea 'aceştia să nu coplesească. să nu compromită ee e mare şi frumos" 6. Din diferite motive,
Ilerie Chendi a intrat în conflâct cu N. 1'OTga.De unde la început îi
adresează ce'I!emai frumoase cuvinte, mai 11:IÎrziu
îl ,altlaoăpăl!:imaş,ca şi
pe :tYI.Dflagomirescu. Preţuit În VJ'eme,aSia,Chendi elf,atemutr dtin oauzla
v!eirv!eli
şi la oa:ra!ot!elfiUl1Uri
său polemk. Cu tJOIat,e
că lla "Sămănăltlorul"
capătă oarecare reputaţie, Chendi îşi dă seama că-i lipseşte autorit,atea neo3'Slarăunui oonlducătoTeLerevistă. Ş'i, de aCeleia,cind Ia sfî:rşitul 'anului 1903 sic o:bseirvă o scădere a produoţiHor să!mănătorisfe
şI se s>Îln)tenevoia. unru[.program şi ,a unui conducărloif cu ,arUitorilla:t:e,
Ha,de Ch'en:di {ialceapel 1,a oo,Ilabofiar'8la
lui N. 101rg:&"
eare, în ourînld,
de,vine îil1ldumăllOll1ui1
reviiSltelişi malf,eleanima1or ,aiImi.şoălniinaţkmaJ,e
ce aiYelasă oatrade,rÎZieize
1l1Iişoaireia
sămănă1JoT'i!sM.
Pe la 1903,Chenrli pl1eui,eşt,c foalI'ttiemulLtpe N. I'Org,a,despre oall1escrie, ,oaI1actlerizÎndu-l:
"Luptătlor semieţ, cugeiMo:r dflept şi adînc, s1mţr;e laleasă şi mUflCiitor
uria.ş, acest sorliHlOr
C'lădeşfe zi cu zi adevă<rul'iS:toTlkşi dezmiuite minduna II7. AlclesteIcuvinte sînt c:aT!aderIsticepentru felinI oum era pidvi1t
N. IiOrga '1n\căde rpealbund. In mişClaJ:1ea
lilt'emră dintl1e 1902---1910,
Chel1!dli,
a man:ifle<SILi:lt
o latitudine de vioaie (l()mhativHaJte,>luptîndconl CI. .Luceafărul",1913.nr. 15--16,p. 484.
4 CL Ilarie Chendi,preludii,Bucureşti,1903,p. 59.
5 CL IIaTieChendi,Foiletoane,Bucureşti,1925,p. 107.
6 Cf. lbld.,p. 4.
7 Cf. lbid.,p, 83.
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secvent impotrive tuturor celor oare depăşeau llrnitele bunului simt. Ca
şi critioul qerrnan KrurltvVaillerGoldschmldt, in lucrarea Zur Kritik âet
Moderne (p.117-118),clfi;f:ioul român consideră critica O'forţă explozdvă şi cUlrăţi'o:a,l1e
8, Din lectura volumclor s'811e,
putem desprinde lesne
atmostera Iitereră de la sfîrşiJt:rul
secolului trecut şi de la începutul veaoului! 11lIoSJtir'll.
Foi'JletkJlalIllClle
salIleoritioe s-au dovedit ho)ă'r'ÎltlOarle
pentru
soarta scriitorilor făT,ăvaloare. Critica 'Sa e savuroasă, deoarece e pamtlJeitară,iplolemiJcă,
aoută. Incisive, obiectiile lUliChendi conţin totdeaama
un sîmbure de adevăr. În qeneral vorbind, la1::itlUidine:a
crltiouhrleste aceea
a unui om independent, care urăşte exeqerările şi dispreţuieste frazeoloqia umflată şi de clamatcr ie , Nimeni il-a mînuitmai complet ca dmsul
ironia, Supusi .aualizei orttice, sub oondeăul lui Chendi, 'Poeţii măruriti
ajunq adevăraţi eroi de schite umoristice. Arta sl Irteratura, 'alHrmă
Ila,rlileChendi, n,au preţ numai atunci cind, pornind dân vdaţă, deşteaptă
viata" 9. P,ararralzÎ:ndluncapitol din cartela lui Adolf Bertels, Kritiket
uttâ Kritikoster, Ilarie Chendi decleră că a critioa ,e'ste o darori!e. El
s'll'sţiil'eoă ,ră'spullliderea,cl1i<tirului
este mare, pentruoă trebu1e să dovedească că a înţele,s opem poetului şi săI 'anate ltotadartă şi motive}e'pentI1UcoalTle
,,<Î,i
pliaoe"sa.u "nu-i plaoe,u oper1eldiscutată, DelrIIoil1si1r,ează
lapoi
r:ă, CUdt lliÎJlJer,alturla
i,a o dezvollJarlemalima:r,e,cu at:î!tşi rolul criticului
es,te mai i!IDjportlant
şi dauorme liui mai mu1tiiple. După l1ari'e Chendi,
t:lrtitkul,trebuie să. interviecu opiniHe sale în rurmă:toamelecaz'uri: ori
de cîte O'riun poet ,aide:văIMt
puhHlqăo lrucnare slabă, arlÎ de dte or,i un
poet fără vialoaifiepmdu10eo operă de lepigoll, cînd se puiblicii a l.lJcrare
cu 'tendinţe văldU subileat'ÎVle,salUatrunCiidnJd se U7,le,a:ză
de rmijloalCe([,e
a,rtei, nu pentru a înfăJţşa st:ăriI1eal,e din via.ţă, ci pent:ru a praduoe
eecif:le,A ostapoi adveiJ.1sa'fu!1
ilieÎndl1pilecatlaI aşa-z,işilor lar.tiş'ti-neguistori şi laI di:lertanţHmgnaudomani. Ch:endi sUJYranu,te ar!tişt[,nJegustori
pe 'acei scri!Hor,idHl'mlaftid,ClilITIe,
dispunînd de oarecare calităţi tehnioe,
eII1OJ1i'Z!e:ază
SCienacu sar!su:l lor. Dintre aceşta'dt'e!aiză iple Har,alamb
tJeocaşi pe Le'Ollielscu-Duţru.
Din ,aceleaşicatie'9'oriede d:mmaltlurgi,M. Emin:elSlCU,Claire
tifăisle în prle'ajma teatruLui, cita şi el nume als!lăzicu tlotuJI
ui!alre, aa: Dimi,tret)(ID,
H,alep'lu, Mavifodol, Şt. MihăliIelanruşi Oalr!adla
10.
narile Chellidi compara Uueratura cu pămîntul, oare, ol1ltJv81tîn g'fiahă,
nu produce decît O' parte din tezaurul de roade ce poartă În sînul
său 11.In sfîrşit, pentru ca bunele însuşiri ale scriitorilor harnici să se
înmul1elască, crit:i:cul1IeIre,comandăsă săJvîrş'eascămuuca ou sistem 12.
Precizează de asemenea că, ceea ce dă unei literaturi un caraiCter pri.
măvăratic este ferţa, relieful, înţelegerea pentru poezia vieţii. Era vre.
mea cînd noul director al "Convorbirilor literare" vorbea de primăvara
8 CLHaTil'Chendi,Schiteele criUcdlitelC/ră,Bucureşti,1924,p, 13.
9 CI. HaTil'Chendi,Impresii,Bucureşti,1924,p. 13.
10Cf.G. Călinescu,Operalui MihaiEminescu,II, Bucureşti,1936,p. 111.
11Ci. Ilarie Chendi,lmpresii.Bucureşti,1924,p. 7.
12Cl. lbid.,p. 8.
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literară. Ilarie Chendi găseşte că primăvara literară este în frămîntările
zilnice, în dibuirile după un ideal în viaţă, şi nu "în versurile dulci cu
miros de micsunele" 13.De aceea, el cere artei şi literaturii "să fie
comunicative, să deie senzaţia vieţii" 14,susţinînd că în tot ce ne emoţionează, ne mişcă şi ne îndeamnă la viaţă nu e nimic imoral. "Ce-mi tot
daţi ouarta moria!Iă?Nu recunoastem decît bine şi rău, frumos şi urtt,
util şi primejdios" 15.Chend'i ş.tiJafoarte bine că opera literară este o chestiune de mesteşuq şi că nicăieri nu este nevoile de mai multă muncă şi
disciplănă ca în ,atelierul la,rtistm1ui
16.Excelînd prin puterea de pătrundere
a spiritului său de analiză, Chendi te face să-i urmăreşti raţionamentul,
delectîndu-te cu ironia lui fără pereche. Reamintind titlurile unor volumaşe de versuri: Cartea de aur, Flori de argint, Cîntece de bronz, Pe
sttune de aramă, Trîmbiţi de alamă, Opale şi rubitie, pe care le comentează cu participare şi vibraţie, iniţial, Ilarie Chendi simulează inqăduinta, pentru a evidentie iresponsabilitatea caracterâstică acestor
poeţi, construindu-si raţionamentul În felul următor: "Sînt poeţi şi nu
trebuie să-i osîndim. Fantezia e crudă cu unii, îi torturează şi le porneşte gîndul spre mărire deşartă. E rege poetul şi el nu-şi poate închipui decît purpură în juru-l, decît fast şi strălucire". Dar, fiindcă Ilarie
Chendi. crede în artă cu pasiune, n:u poate rărnine ândiferent şi de aceea
ada:ugă: "Se minte poetul, se amăgeşte singur, cînd vrea să ne facă
să-I credem. Ei, rege, da, dar rege de carnaval, cu chivără de hîrtie
în cap şi în ea cu falşe rubine ... Rostul actorilor e însă pe scenă, nu
printre poeţi!" 17.Insăşi imaginile folosite aici de critic, originale şi
foarte nimerite procedează din ironie. In consecinţă, Chendi îşi sfătuieşte prietenii poeti să rupă toga teatrală de pe ei şi să arunce masca
ridiculă de reqi, pentru ca fiecare dintre dînşii să caute şi să găsească
trofeele în lumea noastră reală. Posibilitatea realizării adevăratei poezii, criticul o vedea în muncă şi nu în "şoaptele cereşti", pentru că,
"numai prin muncă, spune el, te apropii de natură. de adevăr 18.Adept
fanatic al muncii disciplinate şi neîntrerupte, Chendi ştia că subiectele
literare nu se 'Coboară din cer pe aripile fanteziei şi că ele trebuie să
fie scoase dintr-o minte îmbogăţită, din largul vieţii 19.Luptător cu
groază de dogmă şi obiectivitate, criticul susţine "că legile sînt moartea poeziei" 20.De aceea, cere scriitorilor să rămîie ei Înşişi. Adverser hotărît all srpiriitlulu:iele imi.tare, Chendi tace elogiul LVberM:ţii
artistului. Admiţînd că orice critică este O' ciocnire între personalitatea
13Ci. tua; p. 12.
14CI. Ibid.,p. 13
15CI.Ibid.,p. 15.
16CI. lbid.,p. 27.
17CLIbici.,p. 30 şi 31.
18Cf. Ibid.,p. 34.
19CLIbid.,p. 42.
20Cf. lbid.,p. 71.
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artistului şi a criticului, Ilar ie Chendi precizează că din eceastă ciocnire ia naştere negaţia ca fenomen al procesului firesc de cugetare
critică. Arată apoi că numai spiritul de negare distruge legendele. şi
radă adevărul ", În sfîrşit, deşi recunoaşte, după Kurt Walter Goldschmidt, că în mod direct critioal nu creează, după cum nu creează
nici ietoricul, pentru că şi unul şi 'altul, cîntăresc şi sistemetrzează valorl
date şi că adevăraţii producătorl, aceia oare creează din fantezia lor sint
numai artiştii şi poeţii, Chendi se dovedeşte, in continuarea expunerii
sale, precursorul unei !idei critice moderne, de mare actualitete, relevîndu-se astfel ca un spirit deschis sugestiilor lumii moderne. Căci,
spune el, "daoă criticii nu sînt de-a dreptul producători {creatori] pozitivi, pentru că operează cu elemente cunoscute, nu se poate totuşi tăgădui, că, in munca lor, ei se diferenţiază treptat în cugetare şi simţire,
ajungînd să creeze adeseori o operă trainică de ea mai aspră ealitate,
în sensul cădintr-unpoet de-a doua mînă, ca şi dintr-un qeniu, el reusesc
să ne dea pamflete şi monografii, ale căror subiecte trăiesc şi ale căror
forme se închieqă artistic. O idee lansată de arti'Sii,eio dezvoltă şi-i
dau atîta strălucire, încît adeseori talente necitite şi de mult dispărute, nu mai trăiesc în opinia publică prin scrisul lor, deoit prin icoana
fă'cută de critici, Aşa că se poate cu dinadinsul vorbi de o merqine,
în oare criticul încetează a mai fi neqativ şi trece de-a dreptul in rîndul sortitorilor productiv! (cTl8lat'Orli)
..." 22,Ca şi istoria, oritice !l!ilterrară,
nu tratează decît despre stabijirea adevărului. Chendi însă, face distincţie Între adevărul obiectiv şi cel subiectiv, arătînd că totdeauna criticul
tine să. fie personel, in aprecierile lui, pînă în cele mai miel detalii. El
vrea cu 'tot dinadinsul ca În orice patgtinăşi rînd să se găsească măcar o
fibră din nervii lui, viaţă din viata lui. Aceasta, spume Chendi, pentru
că "e firesc sa te arăţi lumii în Luminata adevărată, ou cee,a ee poţi şi
ceea oe eşti, Iără mască şi fără .afec:tiări
U23.Criticul pdmite violenta de
stil atunci cînd e folosită în serviciul unei cauze Dune, considerînd-o
unica modalitate cu ajutorul căreia se poate face "cunoscut adevărul în
mod sugestiv 24,S-a ocupat apoi, în mod special de problema "simplicită tii" , demonstrînd că CI.fi simplu în artă şi literatură, înseamnă a fi
concis, a. scrie sau crea aşa fel, înc'Î'i fiecare cuvînt să-şi aibă rostuă
şi noţiunea sa 25,In ce priveşte gustul Sn litera'tură, Chendiafirmă că
acesta eSlt'etirranul de puterea căruila se sfarmă t'eoriile ceIe mai complicate" îrrvăţărtrUr,a
cea mai îmbîcs:ită, InsuşÎ're cu care te naşti, o moşteneşti şi pe care poţi să o cultivi şi să o dezvolţi, gustul nu s,e poalte
învăţa din cărţi, pentr,u că el nu aHrnă de voinţă şi de cunoştinţe 26,
21eL Ilarie Chendi,Schiţer,iecritică literară.Bucureşti,1924,p. 3-4.
22eL IbM.,p, 4-5.
23CI.Ibid.,p. 10.
24ef. Ibid.,p. 11-12,
25ef. lbid, p. 12.
26ef. lbid.• p. 14.
J.
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CăMuzit de asemenea idei, Ha,rieChendi se dovedeste reprezentstul
unei critici mai mult literare şi psâholoqioe, fă,rălpretenţi! filozofioe şi
stlintifâce. Deşi unpresionistă, crl'hca aceasta, sprijinită pe o intuiţie
s:igu:ră,ha ajutat să înţele,a,gă.şi să judece dl1eptoperele literare şi scrilv
tarii studiaţi. S-id ocupat ,astfel de: :M. Eminescu, 1. Creanqă, V. Aleesandri, C. Cosbuc, B. Delavrance:a,(M.Sadoveanu, Cond. Mine, N. Geme"
Maria Cunţanu, Merria Cioban, Iuliu Săvescu, Stefan Petică, Şt, O. IOISJf,
I'On Gorun, .Ootavian Goga, Cincinat Pavelesou, DuWru Zamfirescu,
Constanta Hodos, Simion Florea iMatien şi alţii.
A venit după critica estetică a lui Titu Maiorescu şi după cea sociologică-socialistă a lui C Dobroqeanu-Gherea, Artist impresionist în
critica literară, Chendi afirmă că " nu există o critică ştiinţifică, nici
măcar oa. ştiinţă aplicată, ci pur şi simplu opinii, ce se impun de cîte
ori se pronunţă de oameni Clare posedă calităţile de critic inăscut :
talent, cinste şi cultură literară" 21. Subiective, judecăţile sale de
valoare se dovedesc a fi în majoritatea cazurilor drepte. Samson
Bodnărescu "n-a fost un talent original, ci mai mult reproductiv, n-a
fost o personalitate artistică, ci un bărbat cu multă bunăvoinţă şi Însufleţire penaru pr:ogrosrulllimbii şi li>te:I"a,t'Ll'r'ii"
26.Teodor Senbănescu ,,1l11U
este nici de cum un geniu, cum l-au caracterizat d-nii Ollănescu şi
Djuvara, ci un harnic şi jovial versificator al iubirii" 29.Creangă "nu
e un simplu copist de poveşti ca Grimm, nici falsificator al spiritului
poporului ca un Pop-Reteganul, ci rămîne în acelaşi timp .şi artist în
toată puterea cuvîntului, poet fără a inventa, f;iră a adăuga de la
sine decît simţul caild şi meşteşugul limbii armonioase" 00. Maria
Cunţanu, eleva lui Coşbuc, "nu Imitează direct şi nu plagiază ideile
poetului baladelor şi idilelor, cum au făcut cei din şcoala lui Eminescu. Ea axe o simţire proprie, o qindiro originală şi este desigur o
personalitate ,a'f,t:iSltioă"
31.A salutat cu căldură apariţiia revistei .Luceafărul". A subliniat apoi meritele revistelor mai vechi, "Familia" lui
Iosif Vulcan sâ "Convorbiri literare", arătînd şi scăderile lor, existenţa
forţată a acestor reviste, de care, de la o vreme, talentele tinere şi
iubitoare de viaţă nu se mai apropiau. L-au preocupat, de asemenea,
traducerile în limba română din opera lui Cervantes, Don Quijote de
la MOl1cha,ocupindu-se astfel de traducerile lui Eliade, Şt. Vlrqolici,
.Biblioteoa pentru boţi" şi I. 1. Singur sau în colaborare cu alţii, Ilarie
Chendi publică ediţii din operele lui V. Alecsandri, M. Eminescu,
I. Creangă, C. Negruzzi şi AL Odobescu, însoţindu-Ie de preţioase
comentarii. Traduce din Ibsen şi Sudermann. Printr-un efort continuu
culege, studiază şi judecă, materialul "literar" din presa cotidiană,
27CL Ilarie Chendi,FoiIeoane,Bucureşti,1925,p: 7.
28Cf. Barie Chendi,Preludii,Bucureşti,1903,p. 67.
29Cf. lbid.,p. 69 şi 72.
30Cf. Ibid.,p. 59 -60
31Cf. Ibid.,p. 95.
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spre a descoperi şi distruqe tlO'tceea 'Ce consideră neoriqinal şi dăunător publicului cititor. Urmărind cu îndărătnicie liniile inferioare ale
scnisului românesc, Ilarie Chenldia adus reale servroii literaturii.
Personalitate complexă şi contradictorie, Chendi s-a impus prin
autoritatea individualităţlt, inteligenţei şi a clarităţii expunerilor sale,
il severttătlâ Şi' seriozităţii. A iubIi actualltetea şi a studlet cu pasiune
trecutul, pentru il înţelege cît mai complet prezentul. Din paginile
volumelor sale oricine şi: oricînd va putea desprinde atmosfera unei
epoci literera. În ciuda animozităţilor trecute, N. Iorga recunoaşte:
"acest mare maestru al foiletonului critic, a avut un rol pe care nimenea altul nu I-ar fi putut îndeplini".
Neqati vismul criticii sale îl apropie de critica lui Titu Maiorescu.
Pslholoqiceşte însă, a fost mai aproape de modemii Eugen Lovinescu
şi Pompiliu Constantinescu.
Stilist cu fantezie vioaie, polemist muşcător, energic şi necruţător, Ilarle Chendi se dovedeşte un critic remaroabil şi un îndrumător
dezinteresat al literatură române de la inceputul secolului nostru.
ILARIE CHENDI, CRITIQUE LITTERAIRE
RESUME
Critlque transylvain, doua de verve et de sarcasmo mordant, Ilarie
Chendi al depâoyc dans le mauvementlitH6r'a.ire roumain une riche
activite de publiciste, dans les revues "Telegraful român" (Le Telegra:phe roumain}, "Familia" (La Famrlle], "Tr1bml!apoporului" (La Trăbune du peuple), "Oonvorbiri literare" [Entretâens lHterairie's), /iCurhrul
literar" (Le Courrier litteralre], "Semănătorul" (Le S'emeur), "Voinţa
naţională" (La Volonte nationale), "Viaţa literară şi artistică" (La Vie
Iitteralre et artistique), "Noua revistă română." (La nouvelle revue
roumaine), "Cumpăna" (La Balance}, "Ţara noastră" (Notre pays},
..Luceafărul" (Hyperion) etc. Sous les pseudonymes Cronicar, Gh. Du./YI.bt avă, Fiâelio et Il. Ch., il a public bon nombre de chroniques, de
recensions el notes et de comptes-rendus, La plupart de ces articles
et chroniques, disperses dans les revues et les jomnarux deja mentionnes, ont ete recueillis dans les voJumes Preludii (Pfl21udes, 1903).
Foiletoane (FeuiIle'tons. 1904), Fragmente, (Fragments, 1905). Impresii
(Tmpressions, 1908) et Schite de critică literală (Esquisses de critique
litteraire, 1924). Critique impressionniste, Chendi a manifeste un
interet particulier pour la litterature paysanne cultivee par la
f'evue "Săm,ănă!toT'uIl"ets':est dresse violie!mmenteit palrfo>iJs
in}uslement contre le modernisme, en detradeur tenace du symbolisme,
par les attaques dirigees contre Alexandru Macedonski et ses disciples. Partisan convaincu de la critique explosive et violemment
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selective, Chendi a montre cependant que l'on peut parter d'une
oertaine limite dans ces a!tt'Tibutiall'sdu critique , une fois oette limite
depassee, le critique cesse d'etre neqatif et passe diredement dans
les rangs des ecrivains "productifs" I dane createurs, Ainsi, il a prouve
qu'une idee Iancee par I'artiste peut etre reprise par les critiques,
oapables de 'lui donner un tel eclet, que souvent des talents oublies
et depuis langtemps passes dans l'ombre ne vivent plus dans l'opinion
publique par leurs oeuvres, mais bien par l'image qu'en ont laissee
les oritiques.
Styliste clie vivante fiannaisie, souvent spirituelle, polerndste caustique, enerqique et impitayable, Chendi s'est avere un critique honnete et un guide desinteresse de la litterature raumaine du debut
de notre siecle.
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