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INSEMNĂRI DESPRE REVISTA "VIEAŢA NOUA"
MARTURIILE
UNUICOU\BORATOR
DE
ELJGENHi
SPERA>JTIA
ln primiiani ai acestuisecol,viaţa noastră literară,şi mai cu seamăpoezia,
afla în plinfi criză.Revistelecare cîndvase bucuraserăde autoritateîn public,
'tînjescsau chiar, una cîte una, sucombă.Revistele'literare nu mai puteau atreqe.
publicul,din ce în ce mai indiferent,se îndreptaori, către literahlra străină,
către lectura taptelor
din ziarele cotidiene."Convorbirileliterare" IlU
interesauşi se găseau declin.Frumoasarevistă "Literaturăşi artă română"
lu; Petrescuşi Olăncscu-Ascaruo
agonizaşi se şi opri în primii.ani ai secolului.
"Literatorul"lui Macedonski,în gravi] derută, dispăruse.Biata "Revistăliterară"
ci lui Th, M. Stocnescutrăiu din expcdiente.Încercărilede a reaprindetortet«
n-au
Vlahută
şi Coşbuc
intemeiat
dar 1-8\1
lăsat
dupiilipsit,
un Clll
in soama
altora. au
Le-au
urmat în
N. 1901
Iorga"Sămănătorul:;,
şi Ovid Dl!nsusianu,
destul
neexpertmentatila
Densusianu,decepţionatşi contrariat, renunta
mai ales că nu
în tară, Revistapersistăcîţiva ani, trecînd din
în mină, Îmbolditde incercareasa nereuşităşi convinsde necesitateaunei
YPActh\Yli
contra exagerilriIordăunătoare adevăretef.cultun. Donsusianuface
1 februarie1905 revista .sa,.vieaţa nouă",' vederi hotărîte şi bine
conturate. Flamuradgitată de Ovid Densusiann
mult Interes si multe
shupatii, der
şi indtrjestoo seamă de adversmi, uneori destul de violenu..
Prin
pozitieisale, "Vieata nouă."are
Înfruntato luptă .aprigă
deoareceÎntre toate celelalte
şi
literere există.destule d!inităţicare
le coalizez«, cînd
şi atitudine'academică,
de
pe
Maccdonski lansasefiiră mult tact ci CIIo
de odinioară,lipsit de o solidăarmură.teorettca,
pe tonalitatea impctuoasă.Dimpotrivă,Dcnsusienuîşi atribuie
de limpezire,de asanare,de
rătăctrtlorşi dorinţade a ridlra
nou şi impunător.
ce Irccventesemcenaclullui Maccdousktşi cu toată admiratiape care
o
pentru
ineqalatullui talent atmosferade la "Vieata nouă"
mi s-a impusca adevăratul
înaltă îndrumareartistică.
Pentru il"] caracterizape Ovid
voi reda cuvintelelui D, Caracostea,publicatein numărul23 al anului al V
(15 ianuarie1910), cuprinsul
unui articol d« polemicăîmpotrivaunor atacuri ale lui M, Draqomirescu:

BDD-A1578 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.197.114.17 (2023-01-09 18:27:41 UTC)

NOTEŞI DOCUMENT
articolelordin
afară de observaţiile
din ultimile pagini
fiecărui număr, ea se
noi le aveamcîte odată cu el în particular
adunările
ale cercului.
şi primamea colaborarela revista
februarie1906),a fost prin aparitia unei
Era o invocarecătre harpă, invocare Într-a] cărcl continut
resimteaureminiscenteleparnasienisrnului care trecusem,A doua,
(aprilie 1906),mai păstrează o nuanţă melancol.că.Dar in
muzicalăocupă locul
in numărul8 al aceluiaşian
publicatpoemulSidetlnde
200 de versuri. Aleqoric,el
pentru'inaltainspiraţieşi
artistică,dramaşi zbuciumul
"templulstelelor" din care evadind,se înalţă spre nemurire,
vesnic
instructiv,lăsăm pentru altă ocazie,sau pentru eltcompletăil colaboratorilor
revisteiîn cei 20 de <mi
numere).In primii9 ani..revista aparusede două
a devenit lunară. In primul an, afară de Ovid
obicei prezentde cite 2 ori în fiecare sumar,
care îşi semnaversurile]cei ce iscălescarticolede
PomniliuEliade,SimeonMindrescu,Petre Hanos,Vasile
1. F. Buricescu.Odată,în primul s-a publicat
Rădulescu-Motru.
Cu poezii,un
înânl.ll
1, odată
Demetrius,
Minulescu,
Minulescu
carecuÎncă nu
era el
au debutataici AlexandruSternatiadşi Mihai!Cruceanu.
menţionaţişi afară de Ervin, cei ce reprezentaupoezia erau:
Hetrat, Al. Ghe.rghel,
HildebrandFrollo.Tot pe atuncişi-a începutcolal'vfiaBuzotanu,devenită apoi Mia Frollo, care a rămas coleborutoar
e
in 1925.Ulterior,cercul s-a lărgit an de an şi număr de număr.Se
Caracostea,N. Davidescu,ŞerbanBascovlci.In 1909:Pompiliu
şi excelentultraducătorGeorgeDuma.In 1910grupulcîştigă
Dinti,EmilIsac, DragoşPtotopopescu,
VictorRath dar şi pe
AurOra
egîpteană),
În
1911
apare
Leon
Peraru,Îninaceasta
1912,
Hodosşi abundent.Vintilă Paraschivescu,
Astfel,
este solid constituită.Articole teoretice principiale,articole de
croniciinformativeprivindmişcareaslmbolistădin ţară şi din străinătate,
apar Insistentatît din pana lui Densusinnucît şi din
adepţilor.
expuneşi în spirit doctrinardar
articolelesale iau
şi, mai cu seamă in micile note de la sfîrşitul fiecărui număr.
caustic.
caracterizareatît il persoaneidirectoruluicît
nouă" nu e un titlu care enunta numai
şi un om de ştiinţă,dar econdus de UJ)luminat
trebuie amintitUn detaliu care
atitudinea
la Istoria limbii românese
cu următoerele
cum e
azi în Românie,ve trina încă mult
şi
cercetătorisă caute sau sil
a nu atinge
patriotice,în Româniase
prezentarealucrurilor
să. se fi petrecut Flloloqulul,
Istoricului,
concordăcu principiul
în evidentă.sînt
tării, înlăturîndu-se
propriunaţional.Se
despre patriotism.Nu
de procedee"
nu folosescnici
cel care încearcăsă denetureze
şi-aTuita datoriadacă ar evita
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CumDensusianueste
cenzoral moravurilor,viaţa nouă pc care
doreşteel este o viaţă
o viaţă
de
compromisuri
corupţii,de tot ce poate fi
sau
De
comportarea
demnăşi fară pată ii oferea
de critica şi
abaterile.Mai
mult decît atît, simtindnevoia unui orqan destinatacţiumide asanare orientare
politică,Densusianua publicattimp de-cîţiva ani începînddin
"Infră·
tirea", in care, Înainte de toate, se întrevăd aspiratiileUnui
ale unui
om superior.Indrumărtlclui ar fi putut aduce o
redresare
morală11ţării noastre.
revista "Vieaţanouă' nu se
literar
o adevăratăşcoală pentru suflete.
aritudlne.,
stă în perfectaarmoniecu Îndemnurile
el.
hi ceea ce priveştecritica şi polemicaîn materiepur literară,acţiunfJtlsaci
avut
concursul
mai multora
dintre
colaboratorii
Pomniliu
Păltănea,
C. Damianovicî,
Mihail
Cruceanu
s.a, săi, precum:D. C11rEIC()stc"a,
rol netăgăduitÎntru propagareaacestor vederi au
conferinţepubliceţinute in 1909,1910şi 1912.Directorul
dea fiecareserie, mtitulîndu-sipe rînd expuneri
le Suiieiu)nou
îndemnuri,Artistulşi mulţimea,Idealistnu:nou În tltennuraqerrnană,
în culturaeuropeană.D. Caracosteavorbiîn 1909despre:
.1910despre; BIoiai teatruluiantic şi eroi ai teatrului
DespreIiteroiuranoastrăşi claselesociale,
despre; Genuri
suiletestlşi, în ultimaserie; prejmiecăţj aâevăturicu
1.
Buricescu
trataitoiu,
despre:
Sîmbo]i.smul
lui lbsen,în$idesp:re
estetice;
M. Andr
în 1909,
despreEdgarPoc,
1910 uotnorau
romanul
de mîine, iar în 1912: Ulopîileştiinţificein roman.
făcu
expunere:Poeziapsalmilor,MihailCruceanu: Spre o.
in literatura,
iar eu, tot in 191:,am dezvoltato conferinţăIntitulată:
unei idei. În
care arătemrpreeminenţe
ideii de
în pocaiaşi filozof
la timpului.
Dar actiunease
şi prin aparitie Unor
afiliatc : Minulescu
publicăîn 1907cele
faimoasenumeredin "Revistacelorlalti"
în jurul
său echipa cea mai hotărîtă de la "Vieaţa Nouă".1. M.
(,"!1(iln{'"
la Jafi!
revista: uVersuriJi,apn:i
"Versurişi proză" (191
si acolo,
conferinteşi lecturi publicecu participarealu; OII'.
a altora din
grupul bucureştean.În 1912,apare la Bucureşti
"Farul",
ca un fel de editie de populartzarea "ViejiiNoi"
Păltănee
şi Titu Dinu,În 1913-1914,nu grup de elevi din
Matei
Basarab,între care, mai de frunte, AL Colorianşi Al.
să
patronczşi să le dau directivepentruo
Iltcrară
oterissă
finanteze).I-am sfătuit S1J,dea
o
eminesciancare dăinuiuîncă în lumeascolăreascăşi
care
sănătos,un Îndemnspre "viata intensă,ctocotitoare"
De
pentru ei, formulamgîndul că "pentru
insusi titlul revistei "Sărbătoareaeroilor". Era
contisinonimcu titlul revistei lui Dcnsusianu.Găsindu-mă
«ntunuareastudiilor,am păstrat legăturile mica
părea
ztastt care îmi trimiteauregulat
de publicat.
că
treacă,la tipar, uneorl.cu
corespondentaaru
ai(i
PE;cîţiva.scriitori
ale lui Macedonski.
I<ăzbcdul
din 1916--1919
în
precum
Dar efectele
pînă tirziu
Densusianue
p.tocl\Tarea
hirtiei ca
a
scrierilor
literare
c,ilpriveşteşi prez,:"nltar'ea
autorUor:
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in anii din jurulrăzboiului,elementenoi, valoroaseîşi fac intrarea in grup;
B, Fundoianu,AL COlorian,Euq, Relgis, Ţ, Stoika, Matei Elian, Tudor Vianu,
Ion Pillat, Agata Grigorescu,AL Rosetti"BasrlMunteanu,Al. Marcu,AL
M. Georgescu-Tistu,
Al. Bilcrurescu,CortolanPetranu
Papahag!(Etnografie)şi alţii, destul de numeroşi,În
colaborat:Al. L Candrea,Ch, Drouhet,Boqdan-Dutcă
etc.
Un
eveniment
remarcabil
din
primii
ani
de
după
război arc!hlloc
cu prilejul
lmţ}!inirii
secole de la moartealui Dante.Comemorarea
desfăşurat
în
zilele de 7 11 iulie 1921,in sala teatrului"Comoedîa".
Densustenu ţinut în
prima zi o confertntădespre geniUlcreator şi geniul critic al lui Dante,Iar la
data următoaredespre Vi2Îvllealatină.in opera tiantescu.Tot în prima Mia
Frollo a vorbit despre Dante şi florenţa, iar într-a doua, despre Poezia
Comedii.In ambeleocaziis-au citit versuri din marclepoemdantescşi din VITA
,''-lUO\!
A, tradusede Ovid Densustanuşi Mia Frcllo,iar corul "CîntareaRomâniei"
ii executatpiese de veche muzicăitaliană. Conferinţeleşi traduceriledin opera
lui Danteau apărut Într-unnumărspecialal revistei.
A Iost. cred, pentruprimadată cînd, În tarIIla noi, .figuraşi opera lui Dant»
erau cu pietate evocateîn public.
Iată Însă că, în numărulcare incheiacel de al 20-1eaan al "VietiiNOi",în
ianuarie.1925,Densusianuanunţăîn termenÎlaconici,care totuşinu-l puteauascund!'
melancelte,că revista îşi înceteazăapariţia.Renunţareaşi-o explicăel destul de
vag, prin atmosferaneprtelnicăa timpuluiÎn cam tineretul e atras spre alte
preocupuri.
Miigăseam,
pe atunci,
să-i văd ori
de cite
veneam
la Bucureşti.
Călătorea
şi eldeparte,
mult, intotuşi
tară căutam
şi în străinătate,
absorbit
deori
cercetările
sale lingvisticeşi folclorice.Cu timpul,observamcă deveneatot mai izolat, mai
închis.Nenumăratenemultumiripricinuitede condiţiileepociise acumulauîn inima
sa, dar cu sîqtiranţăcă dispozitiasa se resimteaşi de dusmănîasurdă a celor pe
care probitetea,curajul şi combativitatealui îi deranjau.De altfel, e probabilcă
şi unele şovEiiell
ale sănătiltiîîncepuserăsă-I incomodeze
şi-l făceaudin ce în ce
mai putin comunicativ,
Dintre adeptii săi, care nu I-au putut uita si, mal cu seamă,care nu s-au
putut desprindede influentelepe care el le exercitaseindelungatasupra lor, unii
au Încercatsă redeschidecampania,să reuprindă"tortele"care se stinseseră.Alex.
Th, Stamatîadil editat la Arad, timp de Un an, revista "Salonulliterar" cu colaboratorişi cu un cuprins.Iiterer ce aminteauÎndeajunsmişcareaInlţlală.Temperamentullui Stamatiadera, însă, profunddiferit al magistrului,iar structurasa
intelectualănu se preta expunerflorteoretice.
polemicelorurban conduseşi
convingătorformulate.Astfel.deşi reprezentaun nivel spiritualridicat,desi tinuta
sa era onorabilă,periodicularădeann-a putut să contezeca o adevărata.continuare
il "Vietiinoi",
Cu un continut,cu o "linie" incomparabilsuperioeră,o nouă
EIlui
L M. Rescuşi purtîndtitlul "Indreptar",apare în 1930la Bucureşti. 9ruparea
revistei,aşa CUme anunţatăpe ultimapaginăa
număr,Mia Frollo,L M.
Raşcuşi cu mine aru figurat statornicîn tot
aparijiei. In primull1UI)lăt
se
alei şi numelelui VirgilHuzum,al lui C, K'arlyşi -al lUi D. N. TheoNarly dispare de la norul3, iar din n-ful 4 rămînemnoi, cei trei, dar
apaH!şi Uil al piltrulfi!a:N. Stănescu.Din n-rul 6 Înainte se adaugă şi AJex
..
Colorianşi aceastăformatierămînceneschimbată la sfîrşit.In tabla de
de la finele.anuluise numărăalfabetic25 nume autori (dintre cale,
trei
sl11tpseudOîlimE' lui Raşcu).intre colnboratori,afară de cei din "grupre",
ilpllr G.
Grigorescu-Bacovia,
GeorgeC'-ălinescu.
Mihail Cruceanu.
Emil Isac,
Eugeu Relgls,Maria Bengescu,dar o particularitut0
a act!stfOi
este
pe lîngă numeroaserecenziidespre H;centf'
·literareromâneşi franceze,ea publicăîn traduceresap chiar in original,
proză s,m versurIde ale unor scriitorifrancezi; D-na Aurel, Abel Doysie,LOllb
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Letebvre,PhileasLebesque,Altred Mortie!,EmlleVitta, Acest
i-a mirat şi
chiar i-a indignat mulţi dintre xenofobiinoştri. Dar, cum observa
,Jn
Prnnta există,pe
alte zeci de reviste stmtlere, una intitulată
care cultivă
cu
(publicăşi lucrări în limbă engleză,cIP
Iii colahoratori
Revista
n-a fost acuzată,după cum
eh'
"ellglez.ofiHe
exagerată"pentru că
n-a
cenzurezeo
care, în oric« caz, nu poate decît
proprie,LiteraturuTranccză,atît de boqată,are ce
noastră nu mai are
nlmicide invatet.;".De altfel: ,,sînt reviste
celor italiene
(avem şi noi asemenea
de ce n-amvavea,
a cărui
eaUt de detoare
una pentru legăturile
şi pentru
cultivereecunoaşteriiIiteraturllfrancezeprintre cititorii noştri?"
Răsfoindcolecţiauniculuian în care a apărut ,.,IndreptaruIU,
pe lîngă materialul
variat, selectat cu o extremă exiqentă,se remarcă.contributialui 1. M, Rascu,
In "Indreptar"apare ca succesorullui Densusianuîn acerba discutiepentru
apărarea."poez.ieinoi", Insă din nefericire,oricit curaj şi oricîtă dreptate ar
avea un ostaş în ofensivasa, lipsa munitie!mărunteşi meschineîl sileşte să se
oprească.Astfel şi ofensivaeroică 1\ lui L M. Raşcu a fost zăgăzultăde irnprejurări eterogene.Si totuşi, nu se
afirma înfrîngerea
Atitia
dintre
formati sau atresi
şcoala lui Densusianuşi
în
care-ireprezentau
şi-au continuatşi îmboqătitopera,
de alte căi. Intr-adevăr.pe cind cu un sfert de veac înainte, ..Simbolismul"
si
"simbd]jlii"erau obiect 01 celor mai înverşunatediatribe, acum, revistele, îmblînzite,le ofereaugraţios paginilelor. Cîteodatăunii dintre adversariîşi scuză
cu argumentulcă un anumit autor adoptat de foaia lor, Il-ar ti
intru totul de epartenentăsimbohstă,ci s-ar fi situind numaiîn regiuni limitrofe,
E adevăratcă .s-a ridicat şi se ridică adeseoriîndoiilltlcu privire la elective şi
participerea unui scriitor le o anumitămişcare.Insusi Ov. Densusianu
să,i socotească,de prldă. pe
sau Baudclatroca veritabili şi
integrali ximbo
listi. La noi, D. Anghel e simbolistpentru vederile simboliştHor,
dar pentru ale vechilor "sămănator
isti", sau ale "poporaniştUor"
de la "Viata
românească",el are abia unele afinităţi.cu simbolismul,
iar, îngblo, cuminte
şi sănătos!
simbolismul,dar uneori (ca în
din Noaptede
aşterne pagini întregi de un realismdur, crud neimblinztt.De altă
unii poeti apar ca depăşindatitudinea
proprie
curentului,căzînd
. alterind conturările
In această
indispensabilăo analiză
logic. Logicapare
a nu trebui s.ă aibă
priză în operatiilecreatoare uIt.:,poetului, dar
ea nu poate lipsi
nici
care, făcîndistorie lirerară,traseazălinii
de demarcatie'între
curente.
sZi-iplasezepe autori în .compartimenle"etanşe",
<:urentpoetic, de
Este de ohservat,lotuşi, efi
exprimateîn tcrfelul romantismului,
Ele fac apel la lumea
şi precişi,ca termenIi
vagul adeseori insesiÎn care predomină
Ele
"puncte
cum
sint,
mult, zone de
să
controverseasupra
cei mai fldeH
sau MaIlanm',cînd
drept vorbind,
exista.izbitoarediferenţe dE'
sau de
NlIance d'spart pe SiUlboIişti
de
ai .aceluiaşifluviu.De
de fier ci sînt punţiledintre tărmii
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aceea, poczte romanticăşi
deschiduneori perspectivesunholismului sau, măcar,
Heuri de Reqnierstă adeseorila hotarul
dintre doua
de
e uneori
al Iui Verhaeren,
il putut fi
ca un precursoral
În decursulîntregii
creatoare.un poet, sincer cu sine Insusi,care scrie cum ii
nevoie de
frămîntărilelăuntrice,ni putea,
oscilezesub
că-şi
tabăra literară,căreia-] aperţine.
priveste
pe care o
o cuminteapreciere,Dcnsusianu
doctrinar- dovedeştecea mai.mare
şi Iarlimitepe care nu înţelegeasa le calce,erau anumite
pe care nu le putea
dar accepteÎntotdeauna
era evidentşi care, cel
prin unelenuanţe,se apropia
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