DUILIU

ZAMFIRESCU, POET
DE
STANUŢ
A CREŢU

Destul de re oe p.rimLÎ!tă
În epocă, poezia lui Dufliu Zamfirescu a atrae
atenţia la/hi,amai 'bÎlrziiu.Oaltle,nţ1enezoomotoasă, maroată de qruja delimitării oMediv1eaceiea oe faoe timbrul pertacular al lirismului lui ZamIirescu, de preocuparea pentru stabilirea looudui său în evoluţia poeziei
românestă de la sfîrşitu! veacului tracut şi începutul secolului nostru,
fărăeiLogii lipsite de aooperâre, dar şi făr;ă o nedreaptă neqaţie totală,
Impresionâstă sau doctrinară.
E adevăret că nici umni comentator (excepţie fădnd studiul apologeUc al Marianel Zemfărescu-Rarmoescu] nu i-au scăpat numeroasele
accente fiaIsesau numai străirre, de contagiune, din lirica PPIe<1uJui,
oare
fac să se r'estringă, la dt'e'v,a t'itlluri doar, O'f'igtinalita'teasa În poezie.
Ou 'Îoat1eaceslte'a,opera poetului continuă să tirrtereseze, atît prin
locul ei aparte, Ia interferenţa influenţelor exercitate de poezia mai
veche seu din 'epocă [Bolântineanu, Alecsandri, Eminescu, Macedonsloi),
cu lantidpări ale EricE noastre interbelice 1, cît şi prin unlcitatee tonarHăţl'iidin acele poezii, puţinle la număr, În oare putem recunoaşte un
clasic al versnlu! românesc, nu de înălţimea gen!iului ernânescian, nici
de viqoerea I'ui Coşbuc, dar 'fălră de oare poeziei noastre i-ar Mipsio
notă anume.
Intenfia noas[ră ,elsltetocmei aceea de a descoperl prin analiză şi de
a defini acest "son" specific al clasicului Zamfirescu, în ceea ce îl reprezÎJll'tăcuadevărat în poezia 'Sia,precum şi de la stabil! ;r,aportU!I1He
dinlt're
a'ce,a)sf.ă
poezie şi 'atilt de Il:u'meroaseleeC'OlJirl
sau p'l"efigmăriClaref,ae din
auto!fuJImnuri/ar păglne un fel de Ianus, l,a hotair'ul dint1redouă secole.
1 1. Negoiţescu,DuiliuZamiirescu,poet, in Scriitorimodernl,EPL, 1966,p,
99--124.
An. lingv.isI. IiI., T. 20, p. 177-188,laşi, 1969,
12-- ce!.3()'t
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Inceputurile poeziei lui Duiliu Zemfirescu stau vădit sub semnul
unor influenţe diverse, nieasi.mi'liaie;ele trădeeză, alături de şovăielile
fireşti pentru ,acel moment şi o altă, neaşteptată, piedică în calea cristalizării unui lirism propriu: facilitatea versificatorie. Autorul poezii100rdin "Liiter·atorul" JUlIMaoedonski, :rel.uatemali .1JÎ.Tziu
în volumul
Fără titlu (1883) era deparrif:ede situatiat::pkă d debutantuluâ, el era
posesorul unei tehnici a vcrsnlu! înainte de a fi avut cel putin prefiqurarea fie cit de vlarg'ăa fondului său Iiri.c oriqinel, Această rplfreexistlenţă
ame;şteşugUilu\i flată .de substante personală ,a poe-ziei via Iăsa rurme,
aproape pentru totdeeuna, în1Îl1'icalui Duiliu Zamfirescu, imprimdndu-i
un aer de superfiei.aJi:tateşi diletantism, de oare numai rareori ei reuşeste să scape.
"Dezgust" sevrea 'Omeditatieemaeă. în fe,InIScrisorii 1, fără capacitetea Jiiriosmvo1uieminerscian
de a proiecta l'a dlmensiunils universului
marile îl1ltrleblriale vie Ij'i şi mortii, copleşită de o retorăcă a nuzantr'olpiÎeişi escezel, vizâbilă în repetiţii fără vioratie.
"De plăcere sînt departe,cît e inimade cuget,
Cît €-o dulce respirarc ele al mării groaznicmuqet,
Cit e slaba noastră minte de al ceruluimister
Cit sînt oameniide cer"2
Ce rol joacă In asemenea mcercări noetuce tirarria cadenţei versulU:Işi >Ei
1"i1118,i
s'e vede din absenţa ortcărei comunicări intre comparatiH'e oare se succed una alteia doar pentru a umple schema de versificaţie.
Harpisla, clasartă de G. Căllinescu3 întrr:epoezdl1erealiste senSle de
Duiliu Zamfirescu "în spiritul şcolii sociale", este dulceagă, melodramaltică şi acumulează 'toa'teclişreele ,,genulu:i".Este drept, însă a-'i reclUnoaşte poetului în Harpis/a, oa şi în Levante şi Calavryta, poemâ oare
s-a bucurat de o prezen tare elogioasă. fiicută de Macedonski, un anumit
simţ al muz,ioalj1t.ăţ.ii,
siguranţă şi chi.air m'finament înmînui,rea vailofilor sonore, care laIlJunţădej,a "aleC'tialreaşi liimrpeziime.a"consâ.dierraiie
de I. Nelgoie601 4 trăs·ătlul1ilespecifice alle p'OezJi'ei'lui DuBiu Z,amfi··
reseu.
Cum s-a arătat, subiectul orientaI al baladei Levante şi Calavryto,
precum şi atmosfera ei de somnolenţă şi senzualitate, indică ecouri din
I-IuQlo,Garutier şi Byron, pJ1eoumşi din Bolil1JHn!elanu,
toa;t'e însă receptate -- şj)as'ltplfra<{iDe,s,tui
f:apt poate nu s..,a :insis't,atîndeajuns - prin
HENa ma,oedonskirană.
Întrea9ă partea a II-a a poemului este pictural exotică. şi de o
sugest.iivlitldrie
'a dJl1!brianţeoi,
cre,ată.de decol"ul în acelaşi 'uimp hielnatie'si
somptuos, care o fac comparabilă cu imaginea Ba9dadului din capo(]opelfa lui M,acedonski, Noczpte de decemvrie.
2 Duiliu Zamfirescu,Poezii, cd. î'ngr. de M, Zamfirescu-Rarincescu,
Scrisul
românesc,Craiova,1942,p. 81.
3 G. Ci1linescu,
Istorialiteraturiiromânede la originipînă în prezent,1941,p. 470.
4 1. Negoiţescu,op. cit., p. 101.
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.Subt o boltă-ncondetetă
cu lungi litere arabe,
Cnde aurul se Jeagiicu granitulafrican,
Unde stau, ieşiţi din ziduri,sfiuxii, dormitîndpe labe,
Ce port vase de-alabestru,stîlpi cu cepiteluri albe,
I' inl.irisd-o
masă mare cie porfir egipţian.
Pe sub negrelearcade,mii (h, candeleuşoare
ImitindIloarea de nufăr.. ..5
In >ElIseItreneta
versuri ele descriptie pUlt'eiTllJlc
colorată se întrevăd
oente note parnasiene, vernnd - S!Cpar.e -- maieles din coruttadUilcu
poezia 1ui Cautder, pe care însă poetrul,cu toartă înzes1Jra!riea
sa in acest
sens, Le va 'abandona otnrind în Iavoarea ,arltor or,ieUltă'l'i.
Ceea ce stinjeneşte nuai mult dezvoltarea poeziei lui DurlinrZamfirescu în direcţia
adevăratelor sare posibilităţi estle, in et a:pa începuturflorvteneaţia meditatiei fiJ!ozoficede nuanţă pestim,iiSttă,
falii de care în primuI rînd temperamenoul poetului SIelalnaîn disoordarită. Dar ch'ilarcînd acordul se reahzează, oa în Jium, versurile abundă in ple tttudin! şi naiv.iMţi, le (JalOO
se adaugă şi lipsa unei preocupări oricît de sumare pentru psihologia
eroului romantic. Finalul poemului amintit, in care Juan, sfisiatul cîndva
de îndoială, apare vindecat de ea prin iubire, constituie o mostră de asemenea simpăifioare dezinvoltă, pnincipală sUJr!săa impresie! de neoonvinqător, pe care astfel de compoziţii o fac.
Probleme oea mei importannă pe care o ridică începutarrile poetice
a.ile lui DuHiu Zaanfiresoa este aceea a influentelor r>eoeptalte,ln mod
particuâar, a raporeunilor cu lirioaem'Îln8Sda'l1ă.
Serbam Cioculescu a neqat ed1te'90rkecourile poez,iei lui Emlnesou
In OpeTIaliUliZ,amfi'resuu: "Incă o dată îl socotim pe DuiEu ZamHersou
crescut în afară de influenţa eminesciană" 6. Adevărul este că mai
ales în primele sale poezii, înrîurirea 'exercitată de Eminescu, nirEi a fi
pfudă,
e s11I!Jte.Adese1d,
e, se 1ntrevede Il fTazarfa listCfuPstltU:i
liric:
"ŞI c]nd gmclesc ca-11lume slnt suflete memte ! In· veCi ele blmda raza
a nu fi încălzite 1, Cînd văd că sînt fiinţe ce port pe frunto scris I Eternă
suferinţă şi-n trai, şi-n somn, şi-n vis / Mă-ntreb ele ]JU-i.mai bine a-şi
duce fiecare / Adînca sa durere (... ) 7 (Harpista), în întrebările Lnna··
ra,te de gîndul exiSlt'enţei,e[ClIl8lre(Levante şi CalClvrytCl),ca ton amin·
bind însă Inai muLt medl.itaţiilehIt Grigope AleXtandrescupe motIvul Tu1ruelor dedtemhresc1a1l'ul f\1emenio mori, în sentimentul dev'alorizăirii
"cuvin!Velor"mSl'!i: "ne-mi vorbi\i ele nemiLll'h·e,ele credinţa ceia străbUlni:i
?"I in C'Îlteun portrelt î.ncă'foat eLe1l1'clanoo1ieşt vi.sldrc,însă fă,ră
umbra demonică ,a eroilor emlincscie!ll:i:"El aH oc'hialbtaşt:ri, O1.lllaţ,i
ca şi I(l'lufall,I Da:!' înC\I,(lr,aţidie-unoealrc2itll,C'C,deslinÎnd contul!1ul/.
5 DUlliuZlImfirescu,
Poezii,pd. cit.,p. 74---7.'5.
6 1. S. Cioculescu,
Un poet neo-clC1sic,
DuiJiuZClmfirescu,
ln ,Revista!undl!.tiiJot
regale",1, 1934,p. 403.
7 DuiliuZamfirescu,
Poezii,"d. cit., p. 97.
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Orbitele. aflată eăddesIa launtnare / .Iuan îşi trece vremea-n iadînoă
ouqetare, / Privirea-I lină doarme la umbră de l!ungi gene, j Iarcorpul
său molatic se odihneşte alene, / Purtînd pe braţe capul în semnele
oboseală /, Si-n inin\a spe:nanţia,ce vecinic îl înşeală" (Juan) 8.
Chiar în citatele date se observăcru uşurinţă că eoourdle eminesciene nu sînt de adînoime şi că ele nu Iau fost receptate de o istructură
liiricăa:pIopiată de aceea a marielui nostru romantic. Atît de exterioară
cît este, influenţa aoestuia esupra ,lui D. Zamfirescu, la înoeputnrrile sale
În poezie, nu poate fi negată Însă, ea continuînd să se manifeste şi mai
tirziu, în volumele de după Fără titlu, e drept, din oe în ce mai restrins.
fi Fugind de tot invocarea Iiniştâi vesnice se face cu o seninătate oare
e departe de pulsaţia subterenă a deznădejoiremanesclene din Mai am
un singur dor: "Fugind de tot : de lume $1 detine, / Mă duc să dorm
pe-ntindere de ape; / Acolo 'groapa vîntul să mi-a sape; Amurgul serii
C!Cliă.
peste mine / Nespus de dulcea ei singurăit'alte,Şi-o poartă-a lume
hmaqănditoere : / Mă uit la dinsa şi nu mă mai doare I Viata-mi plină
de pusNetail:!e(. . .) 9.
La lună, oalie,ca şi poezia citată mai sus, faoe parte din volumul
Alte orizonturi (1894), se deschide cu o invooaţle solemnă : "Lună alsbră
phrtitoare pe văzduhurtle line", continuînd apo! să qloseze în maniere
Scrisorii 1 pe rnuotlvud.vanrtes vanntatum'": "Plin e cosmosul de vremuri grămădi!te în trecut / Rade ou iluzii moarte, cu sperante de-un
minut; / Plin e spaţiul de glasuri plinqătcare În pustiu /, Ochi de stele
plini ou lacrimi sub zăbranic m'gintu (... ) II,0.
In oeI de ,al doilea volum al paetului însă, domină dej1a motivele
şi taruaH!tlate'B
calDe-Iisînt propriii. "Or,izontruiI"ile"
pe oare i le dezvăluie
!taHa şi Grecia în pereg:rinăJnilesale diplomafJiceşi IeoiUiriIedin <'l.'oelar,"1f:ă
peni!Oadăîi relevă lumeaa!llItioă,"evul" das,ic. Vemurirlepoeltului 'abundă
acum în viziuni ale 'a,oesteia:
.Şi-mipărea că alinsesemţărmulclasiceiHelade,
Pherecydede la Lesbos,omulvremilortrecute,
Tmivorbeade strălucireaprimelorolimpiade
De prin an.iişapte sute.
Peste tot, viat.ă,temple,cînturi şi filozofie.
Corpurisplendidela forme,minţisenine,rîzătoare
Sub un cer dellpururitînăr, noapteaplin de poezie
Ziuainundatde soare"11
Poel!mls-,a Tlegăsitpe sine în Bceastă bUdur'i,epăgînă dea fi ra anti
dIo!', în nlaITIUll18Jleţ,ela
şi vltla1,irtlaltela
ei feri,tă de slOfistkălr,irl'e
moderne, de
con:torSlÎuni1e
tTlag1kealescindăriielUlui Între chemănHte,truip'uluişi ceu8 Duili.uZamfirtscu,
Poezii,ed. cit., p. 83---84.
9 Idem,p. 103.
10Idem,p. 106.
11ldem.p. 178.
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zura spiritului. Totuşi, nu rareori se insinuează încă In "gravurile" inspirate ele antichitate acea melancolie nedefinită care îl făcea pe Ion
Pilâat 12s.ăapliopie "daSiiidsmul mediterenien" al lui Duâliu Zemfirescu
mai mult de nuanta ellegi,acMorlatini [Catul, Tibul, Propertiu) decît de
tonelâtatea horeţiană.
Cîteodată e vorba de 'Odiscretă nostalgie spre o visată numai lume
clasică (exprimată cu o naivltete care dă preţ pînă şi stînqăciilorţ :
.Pe-un 'Soclu Iruplt, o ves\e'ă bacantă I Sl-nv ăâuie, de două mii de
ani, I In haina umbrei, pururi elegantă, I Splendoarea umerââor dia ..
fani. / Miscînd din flamurt, vechile trireme, / Adorm în paoea hlrngu[lUi
amurg, / Infiripînd un vis din altă vreme. / Izbînzile lui Hermes Demiurq, / La umbra lor, pesoarud trage-o plasă / Şi oînrfa-ncet cu qlas
adormieor, / Duioasa lui tmaqudie de acasă, / Visînd şi el un vis în
vâitor" (Amurg) 13.
Cele cîteva versuri, atît de des citate din Pe Acropole (în rest modestă verificare capabilă, chiar să surprindă prin numeroasele ei accente
Bolintineanu), mărturisesc tocmai această aspiraţie spre identificarea
cu lumea acelui timp unic, revolut:
.Lasă-măsă vin la tine, lume plină de parfumuri,
Ce răsai din timpulclasicce mi-a Iost atit de dreq
Să culegîn libertatetrandafiriide pe drumuri,
Să mă-nbătde armonialimbetdin Areopag".
Cadenţele orohestrete savant din cunoscuta De la villa Tusculana
demonstrează o artă superioară a sugestiei, a implicării unor valori de
atmosferă în versul oare se cere parcă scandat. Notaţia 'sobră şi lnaoelaşi timp străbătută de o vibraţie enigmatică alternează "percepţia
directă a vieţii", pe care i-o recunoaşte G. Călinescu 14,cu nota iriefabilă a atmosfereă crepusculare :
1
"Tristeleumbrese lasă pe vă',ide sus de pe dcaluri.
Singure,palide,pline de-o lumevie de basme:
Bradul,umbrelaşi-o'ritindcPE mucheaarsei colmei
Mierlaşăqalrncăţipă prtn grase tufe de lauriu 15.
Tendinţei mai vechi,destlruotuflalre discursivă a med!i,La:ţie:i
(ca în
Juan, Desgust), i-a luat locul tonul apodictic solemn, pus în valoare de
formulele concentrate în care cristalizează certitudinile reflecţiei:
.Piatra şi lancea,şi foculdin va.traVeste!fecioare.
Toatesînt încă şi ahi în fiinţă.Timpulşi forma
Par că se schimbă"16.
121. Pillat, DuiliuZatuiierscu,poet clasic, în Tradiţieşi litera/ură,Bucureşti,
Casa Şcoalelor.1943,p. 252,
13DuiliuZamfircscu,
PoezII,ed. cit., p. 110,
14G. Călinescu,op. cit., p. 471.
15DuiliuZarnfirescu,
Poezii,cel.cIl., p. 111
16ldem.
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Este 'aici a a!r!tăa discre ţiei,a măsuri.i, a rezisent!e,i Ia tendinţa de
diluare sau de insistenţă explicativă, a artă a rernrntămii,li1împotrivirii
la orice încurcătură, care dă noblete acestor versuri. Este adevărat că
uneori se lna,i slmlt încă ecourrlc armonidlorcnnnescieue, ca în <:loe,astă
intilnire C1amărăciunii nlaciale şi a dorului infinit din Luceoiătul cu
oboseala şi 'sentinl'enlul orepusculului din Cniă Ln metru antic:
.Plin de un dor fără satin de lumeavremurrlorduse,
Timpulşi Iorrnede azi mă lasă rece ca ghiaţa.
Toalesînt incă-nfiinţă şi totusitoate sînt moarte.
Ochi-mi,o nobile MarcuTercnţiu, cată spre tine"11.
Poezia rămîne printre expresiile cele mai pure ale lirtsmuluâ lui
Zernfirescu, prin dlstmcţla versului, prin notaţia sobră cu accente discret creatoare de atmosferă, dintre care se detaşează uneori cîte un
adevărat "poem într-un vers", cum es,tec'el din fina'l:Ullei: "Soare]ie
moare prelung În adinoul rnărrrlorTusce 18.Faţă de r.afinamentul suqestiei din asemenea ,,'Ţwi!Saje",
descriptia din sonetul Anienul şi. tncercările
de Iructificare Iir.ică ia suprepunerilor trecuă-prezent oare o însoţesc îl
apropie mai degrabă de nuanta din Amurg, cu deosebirea că aicl domină
sentimentul pierdeiri] adevăratei imagillii ,a evului antdc şi nu nostalqia
acestei lumi vechi. O notă ,aprall1Ie
o aduce descrlilpli.ade un hleratism
majestuos, prin care Duiliu Zamfirescu anticipa pe Matei Caragiale (în
Paţere] .'
))in cînd în cînd păginele ruine I 1Ş1spun povesti pe malurile
sale; / Sub poduri vechi fiarele papale / Ascunei un semn din vremfle
creştine" 19.Graţia care se întrevede în finalul sonetului ("Cînd Ang"21rus
olopotnătele sună, I Un veohi măslin dJin v:remellelui Numa I Din
flori ce cad ii face o cunună") 20devine dominantă, "marca" stilistică a
idilelor pe motive mitologice: Nimfa tînără Leuco, Jos, la Tivoli, Culcote-s romăniţe.
"Cl,asicimullsenin" r formula pe drept respinsă de 1. NegoiţeSCIU,Oei
nereprezentîndu-l in:tegral pe poelt, s-alr po'hivi viziunii "anti>chiz,antieU
din poeziirile,amintite. De f,apt !aoeastă "viz'iune/J e un 9'mtios artificiu
de stiiliza1rea'idilelipe fundalul convenţ.i'cdmitologice:
.Răsărit-adimineata,de sub umbraunui vo'l,
Tln,"iraLeucQ,nimfacu mărgeanuriln cosiţă,
Şi mişCÎnduor din şolduri,a ajuns pînă la mal,
Undesta copilulBahusşi-mpleteacununide viţă"21.
Vibmţia lir'kă se obţine în aceste tarhlouri din naivitatea el,aborată
a desctrierii şi narnatie1ii,
sngJe:r1ndcanclararealumiiolaske, fa'liilleculfrust
al vieţii neoompli.'cate de conventii şi guvern:ală de principiul laloe1'01
"subarclonări faţă de finalitatea naturii" , asupra cîruia se oprea într-un
17DuiliuZamfirescu,
Poezii,cel.cit., p. 111.
la Idem,
19Idem,p. 116.
20ldem.
21ldem.p. 128.
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comentariu Eugen Lovinescu 22, nu fără un 'anumit umor al sugestliied
cantropomorfice".
Aceeaşi nuanţă de gratios şi umor, dovedind o fină intuiţie a virtuţilor l.oreX'presive sporite prin comunicare reciprocă, apare şi în
Jos, la Tivoli. Umorul sre realizeeză şi aidi tot din proiectarea apariţiilor mitoloqice Într-o perspectivă famiHairă,terestră : vicieanul Cupido
oare urmeazăc fi tuns de plete raspunde dezarmant de omeneşte prin
intuiţia S'a tactică: ,,1'11'să
el, prinzînd din fugă / Haina măsei de un
Iald, / Drăqălas îi zice: Sluga 1 I Tunde-mă că tot mi-i celd U23.Finalul
se remarcă prin potentarea impresiei de comic graţios creată de versurile anterioare, datorită tonului de relatare neutră a poentei : "Apoi
tupilia'tpe vim«, / Se piti sub un măslin, / Unde sus bătea măsline I Lvdia
lui Eaustin /2\ .Iocut delicas -el 'i:nlSinuariialterntnd ou candoarea simulată şi trădînd tendinţa - foarte modernă - a sublimării convenţiei
idihice prin umor, Iuminozttatea şi qratie, pOifitr>etuluiL
femânin, căruia nu-i
lipseşte o iamrmâtăvibratiaamoâqu ă, dilScretă,evidenţi.az,ă (în Culcaie-s
tomăniie} puterea pe care o are, în aceste idile, poetul, de a converti
convenţia IIjenului" în stilizare expresivă, pe care nici un alt poet român
nua altins-o. Sonetlul merită să fie dbat în inti.f<eqimle
pentru această
tehnică specifică lui Zamfiresou : IIUşor se mişcă tînăm fecioară, I P'lllfbîndu-si ,trupul drept ca o făclie, I Cuamforete vine de Ia vie f Şi vinde
must, ca-n vremi de-odinioară. / Copilă albă, vina ta să fie / De
te-o'nrîlni Palibus bunăoară : / Cum mdirriie-ţisînt prinse de ulcioară / O
să-ţi sărute benqhiul din bărbie. I Dar ea zunbeste. Co1ţu<rli[le
gurei J
S-Iasoundhotis în ging,aşe qropiţe, I Iar ochii' vineti iau culoerea mureL /
Si iată-l el încununat de viţe, I dă-i sare-n drum. Pe pajiştea pădurei,
In urma 'lor, culcaltle-s :rorn;ăniţe"25. (JUaCI8'Sitle
cllbev,apoezii (Amurg,
Anienul, şi, mai ales De la vilfu Tusculana, Nimfo tînără L.euco"'/1Jos,
1((Tivoli, Culcate-s romăniţe,Doalted:in volumul Alte ori7,hnturi şi scrise,
îna,inh; de 1892, D. Zamfiwsou <o,ajuns la un sUl aIs,ălu, C'oIl'tmatpe o
ternă proprie lui, oaprabilsă imprirn:el.lIlOradin vers:UirHeSlaleo vallolalre
antologiică, ce nu pOiartefi negiată poeziilo:r amintite. Ele îşi păsrbflelază
originaHlt&,teachim şi în raiporr:tou poezia de inspimţi:e dasică a lui
pinat, oar!e îşi dilsrirnuIeazăs.ubi'edvlitate.a mode'rnă în invooare,a lumiiÎ
vechi, ·daQ'nu se 'f!elgăseşVe ca Îil1lauin.t'asul
său -- îil1na'iv1itate,asi candoalre:aei senină.
Continuînd pe acelaşi drum, Duiliu Zamfirescu ar fi ajuns poale la
autopastişă. Poetul din Imnuri păgînc, Poezii nouă, şi Pe Mwea Neagră
a preferalt însă să explo[\:,'zealte că,i, nu pentrucă ar f.i ,i<nturit
pericolul
autopastişelL,de oare Il-a ştiut totuşi să s'e fet'l2i&scă,ci pentru că era
tent1altde d,Uenumelfalse tO'I1aE!tăţişi farmuJe H\rice, muH)edinei}e 22E. Lovinescu,Critice,voI. V, Viata româncasd!.,
1921,p. '51.
23DuiliuZamfirescu,
Poezii,ed, cit., p. 125.
24ldem.
25ldem,p. 121.
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antioi:pă;r ale unor directii poetice de mai tîrziu, 'sau mat ales, ale
timbrului unor poeţi pe care Duilin Zamfiresou îi vesteşte, Văzînd în
pOIetuJcare aJnUcipă prin unele dimt'['eÎnceT'că:tHesale pe Coşbuc,
I. Piâlat, Toprrceane. Matei Caraqiale şi chiar pe Ion Vinea sau Ad.
Maniu, "un experimentator fin, nu lipslit de morgă, un amator oare
ascunde pe artistul autentlc şi un dâletant superior 26, 1. Neqoiţescu
exaqerează totuşi în sensul descoperirii "corufllU'enelor11lrioe"în poezia
lui Duiliu Zamfirescu, cînd se grăbeşte să treacă printre afluenti, pe
temeiul cîtorva versuri izolete, pe D. Anghel, St. O. Iosif, pe Arghezi
şi Ion Barbu.
Total nesemnifioatlve în cazut prâmilor doi poeţi menţionaţi, epropierile care seImouneau cu C'ei1lalţidori ar fi fost mai; de qrabă îrreensul ,!,ilI1iismului
pailll!f1le,t1alI'
în 1onuJ, chiar, al batjocuriî tărănesti (Un cărturar) oare amiinlteşte de Alr'ghezi şi, respectiv, al lllmrpezimiigl:alCia[e,
parnasiene, din unele sonete şi poezii descrăpttve (amintind de I. Barbu).
.Contluentelor" 'analizate de I. Neqoiţescu !li s-ar putea edăuqa
numeroase altele (ele pildă unele ecouri "minulesciene" în SeviJla) sau
unele cLm[,r'eoe,le.lndi:oaliedeja car putea fi exemplâfioate maA convtngCitor cifînd alte piese din Iimoa lui Dui'llu Zamflrescn (de observat
tonul cosbuoian ,a:lhalladelorou subieot exotic p're,fligur!(lt
!În Urseolo),
insă maiiiill'poruemtă este stla:biH,rela
,a C'e anume le aduce totu.şi l,a un
.Loc,daiC1ănu eXli,sMîn div,e,rs1'Îlaheia
lor uln punct de canv;€Irgenţă care
să explice pe deiasupra 't:enJta,tiillor
de "experimentiator" multituldinela
alCel.stor
f,crmuleşitonali,tM' 1[lriiee,în speeilal ace,lor ipretiigurd'beîn poz,ia lUI DuBiu Zamfii'res:ciU.
Oee,a ,oe se observă numaideaîlt est,e arptul că
toate a,ceS't'eformule Hil1ic:eexpeirilIllienbalt,e
de poetti:nd să Sledist,anţeze
de sfel1a l'irismullui:ooruf'esiv:lJCliLada
şi convenţia \1diileiopun aoestU1a
o esătlură iepică în 'oa/re sUJbie'atJÎ:viitaitea
pOietul'ui'este numaii impicată
subbeir:an,UilllOl1Uil
(cu :a:nitlki:pămia'le
comicuLuilui Topfur'ce'anu)
împiiedică
geiSJulpaltetic şi <docentiele'erlegi,aoesă se de'Sfăşoall1e
: oa:denţa iIlliPeoabHă,l:impezim8ld gl'aiciila,lă
a velrsuilui ;tr/ansfor11lăimpulsu.rHe contiesive
în ceremonie.
De dte afli ,a ÎIlIoeJ:'1oa:{
să serile o poezie de eonfiesile,Duiliu Zlamfirescu a eşuat Într-un 'lirism neoOlnvi,ngă:tor,lipslit de acordul org,anic
substlanţă-expresie care deHneşt'e anta lauitenÎ!Î'oă,
submina!t fie de ,tonul
"eminesdlan" \epi,glonlic
(Straie, In amurg), de o :anumită doză de conventional (Malvina) sau de involuntare efede comice, datorate inconsecvenţei tonului (Castel Fusano). Tocmai de aceea, dintre toate "lunile II
(p'as:t'elUini
inSipind,tede lunHe ,anullui)scrise de DUii<li;uaJm'iescu rămtn
fie cele care implică fiorul subiectivităţii în descriere (Vara), fie
cele suger'îndoatmosferă liIro.că(BucU'liavietii)prJn idHă (Iulie), şi nu
cele de mărturisită vibraţie interioară (Ianuarie, Mai, August), al cărei
t'on poetul nu-l<gă!seşltleniciodată. IncI'edintat, aum sdrie într-o sc:rt2 J. Negoitescll,op. cit., p. 103.
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soare 27că TI
lumea din ,a,rclJră
de noi 'are o existentă proprie şi eu pilerind, ea nu piere li, Du@i,uZarcfiresou nu putea fi deoît olntăretul obăeetiv sau, mai exact, de vibraţie lirtcă implicată în imta9ini!leei ooieotive
sau aparent obiective. O singură reuşită excepţie, liedul S'aud, personală prelucTlall1eîn:-:li!metrii
armonioase la lune,i 'Î'onaHtăli eleqiace, de
romsnţă : IISaud, Ipî:rlae\lecum curq I In pacea palid-ei lumine , I Se
umple valea de amurg / Iair eu mă duc gi11ldi:nd
La 'tine. I S-,aude clopotul l.a schit; I Menq pusnicâi să se închine i I Luceafărml ia răls,ărQlt,
,
Iar eu mă duc gindind la tine. / S-,alUdebuchnnul la mumi 1, Infiorlnd
cu lungi suspine / Tăcerea codrilor cărunti, I Eu mătoe duc QîndimdLa
bine" 28.
In explicarea raporturdor dintre Inceputuelle iepiqonăce,]i,f.Î,oapersonală pe teme olassce şi' g>amlaenticipârilcr, un loc de seama îl joacă
influenţa poezied ennnesoieneesuore epocii în oare se manliJf.estă
potu;l.
Opinia lui Ş. Cioculescu cu privire la insignifianta influenţei eminesciene asupra neoclasicului Duiliu Zamtirescu pare vulnerabilă, nu numai
pentru că începuturile poetuiu! sînt marcate de ecouri din Eminescu şi,
uneori. din poeţi anterior] ,aceSlt1uila,
receptate tot prun el, nici' pentru
că această influenţă 'continuă' sărăzbată cîteodată pînăIn ultămele saâe
poezii, Ciiin primul Tiindpentru f'aptulcă e,a a prilejuit poetului din
Alte orizonturi, prinnr-o reaotie antâ-epiqorrlcă, relevarea :priOprieisa,te
formule lirice, în poezia inspirată de lumea clasică, şi tot ea explică
dlverqenţa enticăpărilor, Clare ,au oa punct de plecare mlaQtotdeeuna
tendinţa !atenuării not:eli Clon:feISlivle.
Aoesta este şi mer>iltJul
'ÎstO['ÎCal
poezli,eilui Duiliu Zamfii,I'jeISlcu,
faptul de a foisusţinut 'alăJtIU!ri
de Coşbuc
şi MaCledoon:ski,
dla:rnu lla niv'eilJUl
lo'r, deoareloe poebu:!niUla ,avut Clon·
ştiinţa propni,eii,sailiesubstal1ţ'e şi ,expresli li.I1kein măsura celorll,a1lţido,
dalr dea fi susţinut ,fOlr:t!Ul
deeIiberare a poerzLe,i
T01;âne,şt'ide tendinţa
e:pigoni smului posteminesoiian.
•
Poe1Ju!lrămîne .aiutorul unei opel'le destul de- întinse, dalr ineg>alle.
CaIl't:itabiv,dOmiiinăexerdţiii]e V!(:r;sifiidaltioIulu:i,
nu '31uten:t'icapoezie, a
cărei prezenţă se reduce la puţine titluri. Duiliu Zamfirescu este printre oeioîţiva li'rkti ali pe.ni'OladeipOrSteminesciene,,caJ.îeşi-lalUgăSlitt,fie
şi numai uneori, un "son" al lor. Poezia sa îşi relevă posibilităţile în
Hed şi în! pastel sau în idil:a pe preteX't\edaSlilce,formu!le în caIle poeltlUl
a reuşit să-t facă 1i<ptsmulconvingător, fie prriu expresiia discretă, de
aJmosrferăinteri!Oairăşi Slll'gestli,e
muzic'ală, fie 'Împllicîndu-lîn deserâpţie
sauoonvenţieeptcă.
Marii poeţia,i HmrpuIui,sînt Ma'cedonskli şi Coşbuc. Ei duc, d!up
Eminescu, pOIezilaTomânelas'C'ă
pe drumulJ.îinOii,l1euşind să se îplotrlvească manierismului posibeminesdan. DuHiJu Zamfliifie'scuse apropie
uneori de peJ.îfecţi·uflieia
forrniaăa versului maoedonsk1aln,da şi de locul
27D. Zamfirescu,
Scrisoriinedite.Ed. îngr.Al. Săndulescu,1967.p. 87.
2IlDuiJiuZarnfirescll.
cel.cit., p, 107.
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sunetelor şi al onloridor din Rotuleluti. Pără .d fi de .ad1noime, rezultînd
nm dintr-o ,a'deziune proqrametică, ci din afinităţi temperementale, parrsasianlsmul poeziei 5id'l'eeste ma.i apropiat de nuanţe mertdlonaluluă
Heredin, decît :de Dea dootrmeră 11lui Leconte de Lisle. Raportările -posibille -- l'a poezia lui Coşbuc sînt, în {:iuda părerălor defavorabile
exprimate deauto'l'uI disotursuhrl Poporanismul 1n literatură asupra
poetului larde1le,an,
mult mai numeroase şi Ill,aisubstantlele. Nu este vorba
desigUir de dnfluerrţa v reunuha din e!i iCls!Up!ra
celuillaH. Iii despart mari
deosebirfi care tin deopotrivă de experienţa Iar de viaţă diferită, die
structura eului lororeetor şi de pozitia estettcăadoptată, Totuşi, 'amîndoi se int!egfieazăuulei di'I1ectiiaparte a poeziei româneşti şi anume tendinţei de atenuare a 1i;nis:nlruluii
saocel puţin de imphoare a eoestuia în
aparentele epăce ,a[e baladelor şi idileior. hine reprezentate şi' in opere
lui Duâl'iu Zamfiresou. Estle de fapt o prefigurarea acelei orientărr a
poeziei noastre moderne spre baladesc, notatie, umor, spreateuuia,vea
accenfniludliric, oare :alătrmrăpe Arghezi (Flori de muciqaiţ, Minulescu,
1. Barbu, A. Maniu, Desigur, apropierea slahilWî intre idila "ffi!i1tologicăII
zamfirescienă sioea ţărănească, oultivabă de Coşbuc, impune, în acelasi
timp, obligatorii distincţii. Poetul Baladelor şi idilelot ,a reuşit să facă
din flăcăii şi fete,le dle lJail"ă
din po'ez,iaSiaprezente ,conviugăIt,oare,chim
dacă st'j;liz'aiteînseusul convenţiei " geniului" : orioum la Ooşbuc există
unechHihru îl1'tre formulia l,irisiillfUliui
obiectiv '$1couvlenţie, aceia-stadÎln
mm.ă.avînd mai de'gr8!bărolul de a ne lăsa să bănuim ceva din vibraţia
auC!alreelJ.1oii
"per:sonifică" o v.îrstă 'a SiIllHelÎlu]llJi.
Semnificativă estle subsMnţa Illlmorul1ui,
dired, proi:ed:at la:supr:a"întîmplărilor" 1,aCoşbuc, subtemn, implicat însăşi convenţiei, ,apelullui la fi,gumţi,a "mHol:ogkăII 1,a
DuHiu Z,amfi,nescu.Se po:a,f:le
spune că în Nhnfa tînără, Leuco... , Jos,
la Tivoli, Culcate-s romănite se stHizelazănu pentru la a'ÎelnUladlrtiiflidul.
Anecdotâ mitologică pare un "capriciu U al fanteziei poetului. gravură preţioasă în care se oompilkă prin a,rtiif'ioiuunirnrpuls liric, estompat de mişoarea inielfio:a:ră,a imaginii Ipe careaoe'Sltao dedauşeaez..ă.
Pe Duiliu Zamfirescu îl apropie de Coşbuc şi virtuozitatea sa te11uioă, ve!rsi:fii'oarila
sa valriilată.Ceea ce rullJ.1age
:at,enţilaest,e bogăti!a ri,tmică
a versului său. Dacă rimlelleslÎUltde c'ele mal muH'e ori eminesCÎiene,
ritmurHe exersa,tle antievpăadesea pl:!Cosbuc, '{"OrpîW8dIlU.
Arqhezl.
I,ată, de pildă, apariţiia versului scurt, iz1olial,de cele mai muilte ori în
finalul strofei, ca la Coşbuc, (Barza, Martie) şi, tot Ca la el, polimetria
versurilor de cîve cinCii Siau şase ve,rsu::r'i,piJ.iecumşi schema rimeloI:
a b b a b (Vara), laba ,a b (Acum, Copila elin coelru), a a bec b (lama).
Uneor,i p'Olime'trilaal11lint'eşte
Însă mai degr<abădie Bolintiinelauu(Cintul
Thargeliei sau Flori ele paşte). În genere, :poetul stăpîneşte ou o mare
uşurinţă versul. de la hex,ame,iml eaTlacif:'oris:t:i:c
mai ,ales înc:eputuriilor
sale poetice (Levante şi Calvryla, La bal mascat, dar şi La lună, Pe
Acropole) şi pîuă Ild V1erslUri
de 3 salU4 sil:ab:e,laiUemiÎndou 'a,Itele de
7-·--8silahe (Un cărturar). Domină troheu:l, dar desllU'Ide delSapalrilambul
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si chiar arnfiurahail, CJlC8iSta
din urmă în Vetsui i beterotiietre de pildă,
sau în V etsuti heterotuette albe, importante şi pentru renunţarea la
rimă, în spiritul în care procedase şi Eminescu în Oc/a (în metru antic).
De la villti TusculollO,constituie, prtn combinatia sa de daotâli si trohei,
o dovadă certă a posibilrtă ţilor cu totul remarcabile ,ale poetului în
lnînulilflcaversului, înVrelaiJla
atmosferă ia poeziei, oapacitatee ei de sugelsVie,dator încl mult a02s'1:!ei
muzici a ritmuri lor eliberate de rimă. Semnifioatia tuturor acestor elemente de virtuoziteee tehn.ică ni se pare a sta
nu în ele insele, oi în libertatea cucerită de ve,rsul românesc, înăuntrul
versifioaţiei clasice, prin vair'Îetaî'eastruotunăor metrioe şi strofice asimIliaite,preludiu al înfloif'i'rDi
!l,irrlciidintre cele două războ.ave,că.reia
poetii de la sfîrşitul s'ecolu]'lliaiI XIX-lea şi începutul seooluhrial XX-1ela
i-anr creat, prin Coşbuc, Maoedonsk.i, dar şi prin Durliu Zamfirescu,
insbrumentul xle supleţe, apt să se ridice la vaaorîexpresive noi, Fără
a insista esupra numeroaselor pagini din opera poetică ia lui Duiliu
Zamfirescll, reduotibile la simplă v orsifkaţi'e , lăsînd de asemenea deopart« pastisele şi exercitiile salI",epigonice ca si tatonărâle, de cele mai
multe ori inexpresive, stîngace, în direcţii reclescoperite şi Într-adevăr
fru.obifkallede Iirioa inhrbeli()ă/am Încercat să corelăm toate aceste
orientări altlîtde diverqento în sensul unei "explicaţii" unutare. Rămînînd
in poezia românelas6.îprin nota apa;rte adusă de cele ş'apte-opt POCil]
inspirate de lumea d!asd!căşi de nosoalgia Ja\celui,,'0V"de caTlepoetul
s-,a simţit atras, Duiliu Zantfi'rescu esl)e în aceliaşit.imp ,autorul unor
pasteluri, hail,ade şiheduri, dinitre OdlriemuHe îşi păstrea1ză Şt azi un
anume farmec. Este justificată, fără îndoială, în ce priveşte mare parte
din versurile po'etului, 'douz\aţia.de aT'f:ifidu,adusă deaproape >toţiC'omentlaJuorii.(C. CăliUieJSClu
îi sidcr'ifk'atObul,vorbind ele "la1c'adre:mlsmul
fiece de
t:uristen:gl'ez"
v8rSlllri,Jorpoetului).
Puţinel!e
poezii
0l[e n-a,[ pute,a
l:ipsi
nici aslăz'ialdinlt.r-oalJJt:ologdiea
liricH'
româmeşli
şi nfe!ritulsău
ist'Oric, in evoluflla poezi'(i româneşti, justifică inte.res:u1şi pe mai departe
pentru creiaţia poetului. DuiHu Zarmfirlescm.

DUILIUZAMFIRESCU,POETE
RESUMr
L'etucle est consacr(e a la poesie de Duiliu Zamfirescu (1358-1922),
connu et comrnenle plutât cornme romancier. A la suite el'un examen
succint de ses d6blltS poetiques, on prouve l'influence d'Eminescu qu'jl
a subie, coniestee du resle dans certaines recherches, et an met en rap
port ceHe influence re<;;uede bonne heU:fie,ave,cles n:ombr'elU'ses
anticipaltions des directives e.t des vOiliaHteslyr'iq'lles rouma,illlelSde l'enlredeux-9uerres i le Hant de toutes les prefigurations qui apparaissent chez
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DuJiJllilU
Zamtiresou est justement Ia tendance il eviter le manterisme posteminescien par l',atlh'mUlaJt1o'l1
de la note ineime. La plais remarquable
reussite du poete, en .oe sens, c'ost la formule de ses idyUes sur des
motifs mythologiques, Oll la stylisation des conventions du "genre" a
servi heureusement cette tendance. Certains pastels et lieds ou les
reussites du poete dans la direction du lyrisme d'atmosphere (De la
villa Tuscuiatiat, de meme que sa contribution dans I'elarqissement, par
l' exemple de son registre prosodique, des possibllites expressives dans
la poesie roumaine, viennent s'a] outer aux el(l11ents qui justifient rinteret temoiqne pour la crcatlon poetique de Duiliu Zamfirescu. Sans
briller de I'eclet de ses contemporains, Macedonski ou Coşbuc, grands
poetes de la fin du XIX-e siecle, sa poasla ne manque par d'une note
il part, unique meme,
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