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“ CUVÎNT DE ÎNTRODUCERE.
Această carte, hotărită, la, început să între în mîna
„elevului de clasa IV gimnasială, nu aâ.-piitut obțin
e
aprobarea

Onor. Consiliului Permanent, decât după Ce .

i-am suprimat toate explicările, teoriile și aplicaţiunile
ce cuprinde. Ohiecţiunile ce i s'au adus. au fost că,
așa, cum e: 1) este piea. mare și.) cuprinde teorie,

ceea-ce nu este în spiritul programei.

Nu e vorbă, sin-

gura carte similară, aprobată în anul trecut, cuprinde
- .
și mai multe teorii și e tot atit de: mare, dâcă nu
și
mai mare, decît aceasta ; dar nu e mai puţin adevă
rat

„că o greșală făcută, o dată, din pricina; grabei cu 'care
a trebuit să se lucreze la, revisuirea, tuturor cărților di-

“dactice,

era, grei

să se repete

și în

acest an, cînd

erau de cercetat mult mai puţine. lucrări. "Așa, fiind
,obiecţiunile aduse, întru-cît sînt întemeiăte pe cerinţ
ele .

programei, nu puteau să fie decât constrîngătoare
, dacă, -.
nu convingătoare, —rămînînd însă deschisă, chest
iunea,

- dacă e bine ca, elevul, după ce a, făcut teorie etimo
„ logică, și sintactică în clasele anterioare, trebu
e să

„nu

mai

învețe

nic
0 i.
teorie

în

clasa

IV,

și să, fie

"lăsat numai cu ccea-ce poate” prinde: din expli
caţiu-

VI

nile întîmplătoare alo profesorului. Tocmai pentru că,
cu nu sînt de această părere, am căutat să, tipăresc,

pe lângă Cartea elevului, care cuprinde numai bucăți de citit și exerciţii de composițiune, și pe aceasta,.
care e forma, primitivă a, aceloea.și în care se cuprinde,
po lângă tot acel material, și. toate explicările teoriile
și aplicaţiunile sistematice, pe care trebue să le facă,
profesorul la citire sau la facerea composițiunilor. Din
miînuirea, acestei cărţi, din comparaţia ce se va, face
între ca și între Cartea, elevului, așa cum e aprobată:
de

Onor.

cum

Minister,

se va, vedea,

ușor cred,

că,

se făcea mai înainte teoria composițiunii

dacă,

și

a,

stilului, era. o. exageraţie nepermisă învăţarea teorici
fără exemple, apoi este o exageorajie. aproape tot
așa,
de mare, ca să se citească numai exemple și
să se

„facă exerciţii, fără nici .o teoria.

„ Nu este aci, nici locul nici timpul „ca să, întâmo
cz

" această, vedere.

De-altminteri

ca

este

un loc comun

în toate sistemele pedagogic
— eși, pentru

umțe,

nu-i

trebue

decit să

aștopte

ca, șă tri-

pînă

ce

- toiul
„reacţiunii în contra- vechoi $coale se va,
mai liniști.
Atunci se va vedea, și cred că va, fi admi
s de toți,
că,
această, lucrare, sub această formă,
trebue
nu numai un îndreptar pentru profesor,
dar să
neapărat carte și: pentru elev.
>
„ Negreşit, e cu putinţă, ca această,
lucrare, caro
mintori e numai un extras, prelucra
alt-fel, din

de „Literatură,

împreună,

în unele părţi,

elevilor

.

și stil“

cu colegul meu,

ce am: publicat acum
Gh. Adamescu,

prea desvoltată,

din clasa

să, fie
devină,
de-altcartea

doi ani

să, fie totuși

“faţă, de- înţelegerea,

IV gimnasială. Acea

sta “însă nu. o
putem dovedi a priori,. ci trebue
să facem mai întâi
experienţă cw elevii, spre, a ne
conv
Experienţa. -mea, de la „Seminariul inge de adovăr.
pedagogic din Pu_curești
“ mi-a dat convingerea că.
elevii: sînt în stare
sa, priceapă
tot ceda-ce această, carte cup
rinde. Con1

VIL
diţiile însă în care un profesor lucrează, la un seminar

pedagogic sînt altele decit acelea în care ar lucra,
la un gimnasiu. Și, de aceea, experienţa. mea trebue
coroborată cu experiența: altora. Aceasta, e partea, de
„colaboraţie la, care rog să ia parte pe toţi acei colegi
care mi-ar face onoarea, să întroducă în clasa, lor
Cartea, elevului aprobată de Minister. Observările, ce ei
vor face cu ocasia, predării, vor fi o contribuţie prețioasă la înbunătăţirea acestei lucrări și vor fi cel mai:
puternic auxiliar, pentru ca să pot ajunge să-i dau

forma, definitivă, care va, trebui cu timpul să impună, *

în oare-care măsură

modificarea, însă-și a programei.

1904, Iulie 12.
MIHAIL DRAGOMIRESCU

|

CAP.

|.

DESPRE COMPOSIȚIUNE.
Munca

e comora.
- Lil. populară.

Sa

Explicare, — Mai înainte de a spune acest proverb 1),
cel care l-a, făcut — adecă autorul lui —-a, trebuit, să cut-

gete la muncă și. să-și facă d idee despre folâsele ei. A
trebuit să se gândescă cum cei ce muncesc cu stăruinţă
n'a vreme de risipă, economisesc produsul muncii lor Și
ajung cu vremea bogaţi. Ac6stă, cugetare. sati idee, pe care

autorul şi-a, făcut-o despre muncă, este fondul acestui proverb.

Ca să împărtășescă şi altora, acestă gândire sati idee, au-

torul ci a trebuit să o exprime printr'una sai mai multe pro. posiţiuni saiă frase. E n'a, întrebuințat însă de cât o singură
proposiţiune, şi încă numai o proposițiune simplă. El's'a, ex-

primat scurt sai concis. Acâstă, proposiţiune
prin
, care şi-a, .

exprimat; cugetarea sa, este forma
fona.
DE

„_$-1;

Teorie, —

sa

expresiunea acelui

Ori-ce cuvîntăre 'bună, scrisă, sau

vorbită, trebue.să, cuprindă, : 1) o gândire,

adică

un

fond.; “şi 2) una sai mai multe proposiţiuni sasi frase, .
1) Elevii sciă ce e un proverb din clasele anteridre, .
7
”
Carte de citire și composițiune, cl. 1V; Dragomirescu.
.
ț

a

1

2

7

N

prin care

acest fond

să fie pe deplin

exprimat, adică

O formă sai expresiune.

e

Ori-ce cuvîntare scrisă sai vorbită, care are un fond

și o formă, se numesce
„

numesce

autor,

composiţiune.

iar când

o și scrie,

Cel ce o face sc.
scriitor.

Aplicaţiune. — Pentru ce proverbul de mai sus este o composițiune? Care este fondul ei? Care este forma ei? Cine a compus-o? Autorul ei este sai nu scriitor şi pentru ce? Să se spună
şi alte composiţiuni de acest fel. .

|

„ Exerciţiul I. — Să se citescă și să se spună care din ur-

mătârele bucăţi sînt și care nu sint
1. Curelușă

unsă

pe

subt. pămînt

adevărate” composiţiuni:
=

dusă.

2. Oţetul tare vasul săi și-l strică.
|
3. Fiori uşori şi verdi danţațiîn ros de lună, teorba sună.
4. Câmpul alb oile negre, cine le pasce le cunâsce. .
5. Vai de boul care-l înjugă și umblă ca să împungă. (Anton
Pann
6..Omul înțelept își cumpără vara sanie Și 6rna car. - J,
7. Turnul trece peste un munte plin de cer.

PLUGARULŞI FIli SEI.
I.

Munciţi, nu staţi în nelucrare
—.
E capitalul cel mai trainic.

IL. O dată, un plugar bogat, Ssimţind. că more
,
Chemă pe: fiii săi, să, le. vorhâscă, tainic,

Și dise:.

a

— „Nu cumva să 'nstrăinaţă moșia
„Pe care moșii ne-o lăsară: -

„Intwînsa, este o comâră.

„Nu sciii anume

.

unde-i; însă hărnicia,.

-

„Ce-aveţi— o va, descoperi; o so
găsiţi !
„Îndată, după, secere, . pămîntul:
scormoniţi :
„Săpa

ți, -prășiți, întârceţi, nu remână

Nică
|

peticel' scăpat din mână

€

___3
„Cum

|

m6re tatăl, fiii întorc lanul

Ici, colo, peste tot, încât la anul

„. Aduse rod rhai din belșug.
III. Nici urmă de comâră. Dar cu meșteșug
EL le-arătă, pân'să nu mâră,
"Că munca,

este o comâră. -

i

Explicare, —- Acestă
fiune pentru

|

După

î

fabulă !) e o adevărată

că-€ o cuvintare

|

La Fontaine.

composi-

scrisă, ce are un fond ea-.

primat print”o formă. Ea are acelaş fond ca şi proverbul

"de

mai

sus,

dar mult

mai

îmbogăţit.

Autorul

ei, La, Fon-

taine, un mare scriitor frances din secol. AVII, mai înainte .
de a o. compune, nu sa gândit numai la, însemnătatea,

muncii, ci 'şi la, o întâmplăre interesantă ce s'ar fi petrecut *

între un plugar bogat și fiii săi. Acestă întâmplare el a

pus-oîn strinsă legătură cu însemnătatea muncii, pentru-că,
tocmaicu ajutorul ei, el ne face să înțelegem întrun mod

vit şi plăcut că întradevăr munca e o comâră.

o

Acest fond, astfel îmbogăţit, n'a, mai putut fi exprimat

numai printr'o singură proposiţiune, ci a fost nevoe de un
“întreg şir de proposiţiuni și frase. Cu alte cuvinte, ca, să

exprime acest fond îmbogăţit, autorul a, trebuit să-i dea o

„formă mai desvoltată, mai amplificată.

.$ 2. Teorie.
fond, ca, și altă
bogăţit. cu noi
- posițiunea, care
sițiune, dar mai

— O composiţiune care are acelaş
composiţiune mai scurtă, dar mai îmidei, se numesce amplificare ; iar comare acelaș fond, ca și altă composărac de idei, se numesce resumat.

„Aplicaţiune, — Care sînt ideile (întâmplarea şi pers6nele) prin
„care La Fontaine îmbogăţesce fondul proverbului <munca e com6ră» ? Care sînt proposiţiunile, frasele, grupele de frasă prin

1) Elevii scii ce e o fabulă, din clasele anteridre,
>

4
care se exprimă fie-care din aceste idei ? Care dintre composiţiile.
de mai sus, este resumat şi care e amplificare— şi pentru ce?

Exerciţiul II. — Să -se caute, 'amintindu-se unele bucăţi
citite în clasele anteridre, cum sa amplificat fondul următ6relor composiţiun:
,
1.
Nevoiaşul la tâte

Ice 'că nu peste.
(Anton

2,

Pann;.

De şi mulţi 'aii dis-o, eii tot o mal die
Gloria străbună pe strămoși cinstesce;
- In zadar nepotul cu: ea se fălesce

Când e, cum se 'ntâmplă,un om de nimic.

E

|
-

a.

-

(Gr. Alexandrescu]. :

Lupul își schimbă părul, dar năravul ba.

2

„Nu

(Popular).

4
pote fi înălbitorul

Tovarăș cu vopsitorul.
5

o

: (Anton

Pann].

Vedi, după faptă, plată,
Să nu mai ridi-de altul niclodată.
[al

| Exerciţiul III. —

Donici),

Să '«se îmbogtiţescă fondul următorelor

scurte composiţiuni şi să se aniplifice :

1.
Moșneguţul mititel
Face gardul frumuşel. :

,
ge

Gorovei]

„[Acul,
SN

9

,

[Anton

ce

Beţia este ușa, tuturor reutăţilor..
Pann)

- Exerciţiul IV. —- Să se facă resumatul în
cât se pâte măi
puţine proposițiuni a „bucăţilor :
«Barza» (No. 27) și «Bărăganul» (No. 49).
a

3
NOTIȚE.
în

“vederea

unei

composiţiuni

” ANIPORTANȚA

despre

MUNCII.

A

1 Munca este de două feluri; fisică şi intelectuală
;
2. Munca este isvorul tuturor bogățiilor ;

3. Munca

este încordarea puterilor nâstre, ca să pro-

„ducem lucruri folositore
4. Omul a progresat
cuiască_ munca fisică. cu
5. Ca „să-şi înlesnescă .

_malele,

a

inventat

vieţii ;
în munca sa, căutând să înlocea intelectuală;
munca, omul a domesticit ani-

instrumentele de

muncă,

a supus

forţele naturii, inventând maşinile ;
6. Munca este -un bun tovarăş al fericirii omului ;
7. Munca e sănătâsă: feresce pe om de urit şi viţă,

istorul tuturor relelor ;
8. Munca şi-a putut da rodele sale prin

capitalisare

şi divisiunea muncii ;.
„9. Munca a început să progreseze, când omul a înţeles
să ducă o viaţă regulată într'o societate regulată;

10. Mulţi. 6meni consideră munca drept o pedepsă de

la Dumnedeii

;

|

11. Munca, de şi eo încordare a puterilor nâsire, prin
obiceiii pâte deveni din neplăcută, plăcută;
12.

Produsele

muncii

satisfac. trebuinţele

omenilor: şi

contribue la fericirea lor; |
13. Munca e prețiosă pentru viața şi fericirea omului
;
a,

Munca

intelectuală

este

superidră

muncii fisice, şi -

civilisaţia de astăzi mai mult ei se datoresce ;
15. Pe temeiul capitalului şi divisiunii muncii, munca
a putut deveni mai uşoră şi mai productivă;
16. Munca e comâră de bunuri materiale şi morale
,

spre mângâerea

vieţii. nostre

peritore, -:

„Autorul:

6
Explicare.—

In: acâstă

bucată,

găsim însemnate mai

multe idei în legătură cu fondul proverbului «munca, este
o combră». Voind să facem o amplificare a lui, a trebuit

să culegem din deosebite

rienţa n6stră,
Gmeni

fie din

îsvdre, fie din mintea, sai expe-

cărţi sai din

mai învăţaţi.decât noi,

convorbirea,

deosebite

idei

cu alţi

secundare,

care să fie în legătură cu acel fond saii idee fundamentală.

Aceste

idei. secundare

saii notițe, la întâmplare,
găsit, şi le-am notat pe
- îndemână pentru facerea.
idei constitue notițele sati

„le-am

formulat

în mici

note

cum ne-ai venit sai cum le-am
hârtie, pentru ca să le avem la
composiţiei. Totalitatea acestor
materialul acestei compositii.

Spre a putea mai uşor mănui aceste notițe, mai cu s6mă,

"când

sînt, prea numersse, scriitorii obicinuesc să serie fie-.

care dintre aceste notițe pe câte un peticel de hârtie numit

lişă. Materialul . composiţiei constă dintr'atâtea, fişe. câte
idei am găsit în legătură, cu ideea, principală. Lucrarea
prin care găsim materialul și-l notăm, se numesce înven[iune.
a
|
-

$ 3. Teorie. — Spre a, îmbogăţi o idee 6re-care în
vederea, unei composiţiuni amplificate, trebue să căutăm

fie în

cărți,

fie

în. experiența,

n6stră

saii.a

altora,

fie în documente, manuscrise, monumente sai în„Scripțiuni, cât se pâte mai multe idei în legătură,
cu acea, idee. Aceste idei le notăm la un loc, pe un
sînt puţine,

sau fie-care.
pe. câte un

pe

ală saii subiect, temă

ori tesă,

sai numai,

pur
Și simplu, idee; ideile ce găsim. în legătură
cu ea, se
numesc . idei. secundare ; . totalitatea, lor. se
numesce
materialul composiţiunii ; iar locurile unde
le-am găsit

iswre..

II

a

când

Lucrarea, ce facem, căutând ideile secundare

ia

Și n0-

m

caet,

ticel de hârtie, când sînt mai multe. Aceste notițe
constitue prima, formă a, composițiuniă. - |
|
Ideea ce căutăm să îmbogăţim și care. va, forma
miedul viitârei composiţiuni, se numesce idee funda
„ment

“tându-le, este prima, lucrare
Și

se

numesce

îîn vederea composiţiunii

invenţiune.

" Aplicaţiune.—Care este ideca fundamentală pe care o îmbogăţesc,
în vederea amplificării, notițele de mai sus ? Cum se mai numesce

ideea. fundamentală ? Cum
materialul

composiţiunii

se mai numesc notițele ? In: ce constă

< Despre” importanţa muncii» ? Care

sînt

“isvdrele din care aii putut fi împrumutate ideile secundare de mai
sus.? Câte operaţiuni deosebim în . invențiune ? Care ar putea: fi
isv6rele unei composiţiuni cu subiect istoric 2? Ce sînt fişele şi când.
ne servim de ele la invenţiune ?

Exerciţiul V. — Să se găsâscă ideile secundare, notându-se pe șe, împreună - cu isvorul unde aii fost găsite, în
legătură

cu

una

saii două

din următârele

subiecte:

"Para n6stră e bogată, dar ar putea fi și mai bogată. |
Cum se prepară și se întrebuințeză fierul.
Românii sint de origină - latină,
!
Focul a scos pe om din starea de sălbătăcie. Calul : caracterele fisice, obiceiurile şi folsele -lul.
.
Români! și-a dobindit independenţa prin vitejiă, lor în 1817.

4
|
în

PLANUL

care sau

putut

aşeda

“BIPORTANȚA

ideile privitore
MUNCĂ» .

N

i

la.
?

I. Intvoducerea:
1. Mulţi Gmeni consideră munca drept o pedăpsă de la

Dumnedeii (10).

2. Munca e prețiosă pentru viaţa şi fericirea omului (13).
II.

Desvoltare ea:

a) Definiţia şi speciile muncii :
| 1 Munca este încordarea - puterilor nâstre, că să pro-.
ducem lucruri folositâre vieţii (3).
2. Munca este de două feluri : fisică şi intelectizală (1).
-3.. Munca intelectuală este superioră muncii fisice (4).
7
N

.
:

:

..:

,

b) Folosele. muncii :
1. Produsele muncii satisfac trebuințele

* contribuesc la fericirea lor (2). -

.
6menilor

şi

7

» 2. Munca, de şi e o încordarea puterilor nâstre, prin:
obiceiii din neplăcută pote deveni plăcută (11).
|
3. Munca e sănătosa': feresce pe om de urit şi viții,
isvorul tuturor relelor (7).
.
c) Istoricul muncii :
3
1. Munca a început să progreseze îndată ce omul a în- ţeles să ducă o viaţă regulată într'o societate regulată (9).
2. Munca şita putut da râdele sale prin capitalisare şi
divisiunea muncii (8).
pn
3. Pe temeiul capitalului şi divisiunii muncii, munca.
a putut deveni: mai uşâră şi mai productivă (15).

4.. Oma ul
progresat în munca sa, căutând să înlocuâscă
munca fisică cu cea intelectuală (4).
5. Ca să-şi înlesnescă

munca,

omul

a domesticit

ani-

„malele, a iscodit instrumentele de muncă, a supus forţele
naturii şi a inventat

„6. Civilisaţia, mai
„Tesce (14).

maşinile.

mult muncii
a

- XII, Conclusia:

i

intelectuale se datoi

-.

1. Munca este isvorul tuturor bogățiilor (2).

2. 'Munca

este un bun

tovarăş

al fericirii omului

(6).

„3. Munca e comoră de bunuri materiale:
şi morale, spre
mângâerea vieţii n6stre peritâre (16).
Autorul,

.-

Explicare.—In acsstă bucată; găsim. acele
aşi idei ca, Și
în «Notiţele» de mai sus, cu. deosebir
e numai că aci sînt
aşedate-

tocmai în- ordinea în: care trebuese desv

oltate în
composiția amplificată.ce vrem să;
facem. Spre â, stabili
acestă; ordine a 'trebuit să.ne. gândim,
să medităm; asupra,

deosebitelor.-idei. ce: aim găsit 'pri
n invenţiune, căutând
să
..

9
vedem, maă întâi, care sînt ideile. cu care am putea să începem composiţiunea, apoi, care sînt ideile cu care am putea .
s'o sfârşim, r&mânând. ca, cele-l-alte să formeze însă-şi desvoltarea, proprie a, composiţiunii. Ast-fel am deosebit ideile
ce trebuesc puse în introducere, care e partea, cu care începe
de. obiceiul ori-ce 'composiţiune ; apoi ideile ce trebuesc puse.
în desvoltare, care e partea cea mai însemnată a composiţiunii, şi în fine ideile din conclusie, care e partea prin
care se închee ori-ce compositiune. Ast-fel am ajuns să

stabilim. că, ideile 10 şi 13 trebue să formeze introducerea,
ideile

2, 6, 16, conclusiunea, iar.tote cele-l-alte, desvoltarea,

Dar după ce am hotărît ce idee trebue să punem în ficcare .dintre aceste trei părți, a trebuit să medităm mai
departe, în ce ordine ar fi mai bine să aşeqăm ideile din
desvoltare, care sînt mai numerose și mai deosebite unele
de altele şi în acelaş timp şi. mai importante. Prin acâstă
meditaţie, am căutat să vedem care sînt ideile mai înrudite,
mai asem&nate, şi am ajuns să facem din. ele mai multe
grupe : în prima grupă am pus ideile privitâre la întrebarea : ce este munca şi de câte feluri e? — adică ideile
privitore la, definiția şi speciile muncii ; .în a doua, grupă
am pus ideile privitore la folusele "muncii ;-şi în fine, în a
treia, grupă am pus ideile privitore la întrebarea : cum sa
desvoltat munca în omenire, de la început până astădi?—
ideile în legătură; cu istoricul muncii.
- - Resultatul acestei meditaţiuni, l-am însemnat. pe hâitie
şi 'ast-fel am ajuns la tabloul de mai sus, care constitue
planul composiţiunii. „Meditaţiunea, şi planul la care am

ajuns printr'însa, constitue o Imcrare deosebită de
iune, şi se numesce

inven-::

disposigiune:

s 4. Teorie, — După. ce, prin învenţiune, am adunat
pcaterialul unej composițiuni, trebue să. medităm asu-

pra lui și să vedem mai :întâă, cu ce idei ar fi mai
bine “să. începem,

apoi,

p6 care le-am putea

punela

sfârșitul composiţiunii și în fine, care ar putea foiima,

-

i

0

.

-

„însu-șă. miedul ci. Ast-fel grupăm tâte. ideile în 1.
Introducere, cu care începe o composiție, în II. Desvoltare,

care

e partea, ci principală, Și în III.

sati Incheere,.prin care se. sfârșesce.

Conclusie

In al doilea, rând, trebue să medităm Și'să vedem

care

sînt ideile din desvoltare, ce ati mai multă, legă-

tură sait asemănare între ele și să, le deosebim în mai
multe grupe. 'Tât așa, putem procede și cu ideile
din

„ fie-care grupă,

făcând

alte

grupe

mai mici.

Resultatul meditaţiunii n6stre. asupra ordinei
în
care trebuesc aședate ideile secundare ale unei
com-

posițiuni

se numesce

planul ci. Planul este o a,

doua,
formă, mai completă decât notițele, dar încă
nedesăvârșită, a composiţiei.
|
ă
Meditarea, și planul composiției constituese
o lucrare
deosebită, de invenţiune și se numesce
disposițiune.
Aplicație.—Ce

trebue să face
cu ;mate
m.
rialul

în

vederea composiţiei ? Ce este introducerea
? ce desvoltarea'? ce conclusi
a?
Care e partea cea mai însemnat
ă 'a unei composiţii ? Ce este.

disposiţiunea ? Câte lucrări cuprinde
disposiţia ? Dacă planul este
a doua formă nedesăvârşită a comp
osiţiei, ce. lucrare corespunde
cu fondul ci ? Care este prima
formă a composiţiei ? Care este
lucrarea de fonă ce-i corespun
de? Care sînt lucrările de
fonă
şi formă în legătură cu disposiţiune
a ? Care sînt lucrările de fond
şi formă în legătură cu inve
nţiunea ?

Exerciţiul VI.— Să se facă planul
materialului adunat prin

exerciţiul V.

|
„.
|
" Exereiţiul VIL.— Să se facă plan
ul următorului material,
arătându-se totdeodată și ideea.
principală la care acest material se referă:

1. Dacă

Ce

ţara, nâstră

cuese Români,

ar cuprinde

tâte - provinciile unde

lo- .
naturală înconjurată de
ape: Carpaţii cu “podișul
Transilvaniey la mijloc, iar
împrejur Nistrul, Tisa, Dun
de Jur
ărea. şi “Marea Negră.
|
2. Cu tte persecuțiile, Rom
âni

ea ar fi ca o cetate

Germani nici chiar Ruși, de i nu s'a făcut nicl Unguri, nici
e noț.
28. homânia, nu cuprinde și aceștia sint de o religicu
decât o:
in țări
i

Romani

oprite 4096 parte din țăte oculte de

4. Poporul românesc
,

e despărțit

politicesce

în mal mults

11.

„părți, dar este unit sufietesce prin limbă, obiceiuri.și aspira- . .
țiunea de a forma un singur stat.
5. In afară de România mail sint și alte

ţări românesci :

Ard6lul cu ţara Crișului și Maramureșului, Banatul, "Bucovina,
Basarabia și

]Macedonia.

,

6. Basarabia ne-a fost luată de Ruși în ' 1812.
.

Bucovina

de Austriacă

în 177%.

”

8. Macedonia, prin posiţia et, a fost totdeuna deslipită de sta«
«
tele române, şi a "fost stăpânită mal întâl de Greci și apoi de Turci. - “9. Mihaiu Vitezul a reunit tâte ţările române ce sint în
Dacia Traiană acurn 300 de ani, dar acestă unire nu era destul

de pregătită și n'a putut dăinui. 10. Ard€lul, mat înainte 'de a se înființa statele românesci,
a fost stăpânit! de Români, dar puhoiul Ungurilor i-a copleșit
și parte ai fost supuși prin luptă, parte prin viclenie.
11. Austria ne răpise la începutul secolului XVIII şi Oltenia,
dar, după câte-va decenii, fiind bătută de Tureia,, a fost silită
să o înapoeze.
12. Atât Austria cât și Rusia ne-ai i luat parte din pămin-.
turile n6stre, după ce biruiait pe Turci, cărora, le eram tribu-.-.
tari ; el le-ai luat sub cuvînt.că faii din teritoriul Turciei,
ceea-ce, după tractatele nâstre cu Turcii, nu era adevărat.

13. Fericită diua, când toţi Românii vor putea să tră6scă la
“un loc, tari și nesupărati de nimeni!
14. Românismul

a fost

'sfâșiat

în decursul

vâcurilor,

mal

= întâă prin năvălirile Barbarilor, iar apol prin faptul că în “jurul

7

nostru

s'aii format

vățăm

a munci

state mai puternice.

"15. Turcil "ne-ai luat tribut, -dar nu ne prefăcuse ţara în
- pașalic turcesc, nu făceam parte chiar din teritoriul ţări! lor.
16.:Nor, prin puterile nâstre proprii, nu vom putea ! niciodată
să faceni unirea tuturor Românilor.
17. Numai din certurile celor mari putem câștiga, precum.
din certările lor s'a întâmplat de am pierdut...
18. Trebue să/stăm liniștiți și să așteptăm, căutând să încinstit și priceput” şi a ne întări atât

în: pri-

vinţa materiala, cât şi în privința morală,

5.
„IMPORTANȚA

a

MUNCII.

-“Malţă «Omeni socotesc.că munca este dată de Duminegeiiomului spre pedepsă. Câţi nu doresc să scape de muncă
-

.
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şi câţi nu-şi fac din acestă liberare cea.mai înaltă ţintă

a vieţii! Cu tâte acestea, nimic nu e mai preţios pentru
viaţa: şi fericirea omului decât munca bine înţelesă.
Munca, bine înțelesă, este o încordare a puterilor nostre,

spre a produce lucruri folositâre vieţii. Ea este de două
feluri : fisică, atunci când punem în lucrare cu.deosebire
muşchii şi membrele 'nâstre ; şi intelectuală, când punem

în lucrare cu deosebire mintea n6stră. Ast-fel tăetorul de
lemne, spre exemplu, face mai: cu sâmă o muncă fisică,

„pe când profesorul, avocatul, ministrul, face mai mult o

muncă intelectuală. Dicem «mai mult» şi «mai cu semă»,

pentru că ori-ce muncă fisică e însoţită şi de Gre-care
lucrare intelectuală, şi tot aşa ori-ce muncă intelectuală
este însoţită

şi de 6re-care lucrare

fisică. Ast-fel tăetorul

trebue să. se gândâscă cum să aşede”şi cum să potrivescă
mai bine lemnul pentru ca: să-l lovâscă unde trebue
și
cum

trebue;

„trebue

şi tot

aşa -ministrul,

profesorul,

avocatul,

să-şi dea o -6re-care ostenelă fisică spre a vorbi

şi a scrie,

a

Dintre aceste două, cum. vom vedea maj
departe, cea
mai importantă este munca cea intelectuală.
.

„Oricum

tot-d'a-una

ar fi însă, fisică sait intelectuală, munca este
o încordare

a puterilor

nâstre,

chiar

când

este cumpătată, Intru cât 'este o încordar
e a puterilor, ea
pote fi, prin urmare, neplăcută..Intru cât
însă acestă încordare produce lucruri prin care ne mulţ
umim dorinţele
şi he prelungim. viaţa, ea e'isvorul mult
or bucurii şi con-

iribue la fericirea n6stră. .

Se

a
„. Munca, însă, nu contribue la fericirea
nâstră numai prin
resultatele
ei, dar chiar prin faptul că este

”o încordare
„a puterilor. Căci osten€la-şi neplăcer
ea, ce la început sînt
legate cu ea, dispar pe măsurăce
munca ne intrăîn obi-

ceiii, şi cine nu scie că noi ne supunem
obiceiurile nâstre ? Aluhca: neplăcut cu mare plăcere la
ă:dintru 'ntâi, devine
cu timpu

l o plăcere. Ast-fel, copilul
la început nu-şi înyaţă bucuros lecţiunile, dar. dacă
se ostenesce din vreme
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să şi le invețe regulat, ajunge să se obicinuescă-cu acestă
„lucrare şi, din ce în ce, începe să simță mai multă: tragere du inimă

ca să-şi facă datoria, iar, când devine om

“în vârstă ajunge să simţă. chiar o mare plăcere ori de
câte ori găsesce prilejul să înveţe ce-va.
Ast-fel munca, şi prin faptul că produce lucruri. folositâre vieţii şi prin faptul că intră uşor în deprinderile
“-n6stre, este o adevărată: bine-facere pentru NOI.

Dar munca ajută la fericirea nâstră şi în alt chip. Cât
timp omul este ocupat cu o lucrare,. gândurile 'lui sint
-prinse

de

ea,

şi

omului

.nu

i se

urăsce

niciodată. Cel:

-ce muncesce nu cundsce cumplita bâlă a uritului. Acestă
b6lă isbesce numai pe cel trândav, iar lecuirea ei, aduce
asupra lui. şi alte rele. Căci, ca să scape de ea, unul ca acesta
cerile

este: îndemnat
cu;acest

scop

să se apuce de petreceri, iar petrelesne

duc la desfreii şi la.viţiii, isv6-

rele celor mai multe bole trupesci. Şi pe când cel ce
“petrece 'ca să nu i se urască, găsesce în cupa.plăcerilor
-otrava saţiului, care slăbesce mintea şi sdruncină trupul,
muncitorul se simte 'mulţumit făcându-şi lucrul lui, iar,

după ce şi-l sfârşesce, gustă din plăcerile ce resultă din
satisfacerea

trebuinţelor. sale,

liniştit

şi

însu-şi. El se preumblă, mănâncă, dârme

deplin

cu

în sine

poftă, pe-

trece cu cumpăt,-şi tâte. funcțiunile corpului s&ii 'se
“- îndeplinesc fără: sdruncin şi fără turburare. Munca l-a
făcut fericit.
Dacă

acum

aruncăm

o, privire asupra. marilor

bogății

"ce se află astădi în mânile .Omenilor.saii îimpodobesc pă-.
:miîntul adăogându-se la: frumuseţile lui naturale, ne dăm
„îndată

s&ma căele

nu sint decât

opera muncii.şi

ne. pă-:

“trundem şi mai mult. de importanţa ei. “Sintem atunci
“îndemnați să. ne întrebăm, cum s'a manifestat munca în
omenire, cum

a: progresat şi prin ce 'mijlece..:

a

- Munca nu. a putut să: deă tâte rodele'sale, decât atunci
când:omul: şi-a statornicit. o “viaţă regulată într'o societate:
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regulatăIn
. două chipuri a început atunci să se arate
-progresul muncii. Statornicindu-şi o viaţă regulată,
omul
a putut

să adaoge

la munca

de

eri, munca

de astădi

şi

prin economie să-şi creeze primul capital, începu
tul bogăției. In al doilea rând, muncind într'o 'societ
ale. aşe-

dată, a putut să-şi întovărăşască, la munca
sa,:pe cei-l-alţi
Gmeni; în loc ca fie-care să producă
tole lucrurile rebuinci6se vieţii şi să le facă râii, fie-ca
re a putut să producă numai un fel de lucruri; dar să
le facă bine ; ast-fel
s'a introdus divisiunea muncii, care
a contribuit atât de

mult la crescerea şi la perfecţionarea

producţiei.

Capi-

talulşi divisiunea muncii, născute
din munca economi„sită'şi organisată, sint isvorul tutul
or bogățiilor, — şi pe

iemeiul lor munca a putut; -din grea
şi puţin productivă

cum

era

la început, să devină mai uşoră şi
în

acelaş timp
mai productivă.
.
|
|
Cum s'a făcut acest progres?.
Munca, în epocele primitive, nu era
ușâră şi producea .
puțin pentru că era mai mult
fisică. Incet, încet însă,
omul a
iins

să înlocucscă

lectuală. Neputend
„ forţa sa în contra
inventat primele
măriudu-i puterea
munca

fisică.

munca

fisică,

cu

munca

inte-

să lupte cu destul succes numai
prin
animalelor, el, prin iscusinţa
lui, a
arme: securea, arcul, pavăza,
care,
de, “luptă, i-a cruțat şi o part
e din

Tot aşa, fiindu-i prea greii
ca să
gur, să sape sait să transpor
te greutăţi mai.
“inventat primele instrumen
te de muncă şi a
ticit animalele. Mai târgiii
a sciut să se folosescă
ele naturii: apă, căldură,
electricitate, "vnt,ventat maşini

are. sin-

mari, a
domes'de for-

şi a

7

inle de tot felul, care ast
ădi îi uşureză cu desăvârşire munca fisică.
Rare-ori mai îşi întrebuin
ţeză
direct munca fisică ; el,
muncind, de cele mai mul
te
ori
nu face alt-ce-va decât
dirige instrumentele, con
duc
e
animalele, Supravegheză

. maşinile, face adică o
muncă
mai mult intelectuală. La
început omul era nevoit
'să
sgârie pămîntul ca. să sem
ene, astădi ară cu plu
gul tras
4
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de vite saii de maşini

cu abur

saii cu electricitate;
—la

.

început trebuia -singur să ducă productele muncii sale .
şi singur, cu picidrele sale, să facă drumurile cele lungi:
şi grele ; astădi animalele şi maşinile fac pentru . dînsul
acestă muncă : boii

locomotivă
par'că

piept

docili şi

caii învăţaţi,

şi îndrăsneţele” vapore, pentru

nici. nu mai

la piept

există ; — atunci

saii

iscusita

care spațiul

trebuia să

se lupte

în contra fiarelor şi să-şi asigure munca:

d

în. contra vrăşmaşilor, numai cu slabele sale braţe; astădi
se ajută cu groznicele arme de foc, gare trăsnesc pe
vrăşmaşul abia zărit,
.
Dându-ne sema de sensul în care a progresat munca

în omenire, lesne putem vedea care fel de muncă e mai
de valâre : munca intelectuală, care a pus: pe em în
stare

să stâpânâscă

puterile naturii

ţeze în locul muncii
" t6te

minunile. ei,

intelectuale,

este

şi marea

fisice.

să

le întrebuin-:

Civilisaţiunea

de astădi cu

resultatul

şi

cu

deosebire al muncii

importanţă a acestui fel-de muncă

se resfrânge' de'o polrivă
despre care vorbim.

şi asupra

muncii în , genere”
Ă

Ast-fel munca este creatârea tuturor bogățiilor şi minunilor cu care se fălesce lumea civilisată; şi tot ea

este cel mai scump

tovarăș de viaţă ai fie-cărui dintre

noi. Ea nu e câtuşi de puţin o pedepsă de la Dumnegeii ;
ea e: comâra tuturor bunurilor “materiale şi a tuturor
.mângâerilor pe care El ne-a dat'o“spre a trăi cu bine o

viaţă peritâre.

Eplicare. —

Autorul.

Aci avem

a, treia, formă — formă desă-

vârşită, a composiţiei, — în care am vrut să desvoltăm sau
să amplificăm scurta composiţiune - amunca, e: comdră).
„Prima formă at fost, notițele, la tare am ajuns prin învenţiune ; a doua, planul, pe care l-am stabilit prin disposițiune ; a treia, formă, cea definitivă, composiţia însă-şi,
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___

am obținut-o căutând să îmbrăcăm în cuvinte, proposiţiuni
şi frase cât se pote mai înţelese sati clare, cât:mai po-

trivito sai proprii,

şi cât 'mai legate între ele, -— ideile ce

am găsit prin invenţiune şi le-am -orânduit prin disposiţiune. Ast-fe], mai înainte de a, începe composiţia, am indicat cât se pote mai scurt ideea, principală ce aveam să

desvoltăm - şi ain prevestit astfel pe cititor despre conţi-.
nutul composiţiei — i-am pus adică-un titlu. După aceea,
în loc să punem una lângă alta fără nici o legătură, cele

două idei ale introducerii :

a

-Mulţi 6meni consideră munca drept o pedâpsă de la Dumnedciă ;
Munca e-preţiosă pentru viaţa și fericirea omului;

- le-am legat ast-fel în cât să se vadă, clar raportul dintre ele :
Mulţi 6ment consideră munca “drept o pedepsă de la Dumnedeii; cu
tole aceslea munca, ce preţissă pentru viaţa şi fericirea, omului.

In acelaș timp,-am. mai. desvoltat, și am făcut mai clară.
prima idee, adăogându-i alte două idei în legătură cu ca.

şi derivând din ea;

|

|

„Câţi nu doresc să scape de muncă — și câţi nu fac din acestă liberare, cea mal înaltă ţintăa vieţii lor!
a
:

Dar am mai făcut şi alt-ceva.. Ast-fel în expunerea, primei
idei, în loc de o singură proposiţiune, am pus o frasă;

am pus în. loc de cuvintul «consideră», care e un cuvint
noii, cuvintul românesc de baștină «socotesc» ; am mai

„adăogat; câte-va, cuvinte ceste dată», comului», «spre» şi.am

schimbat ordinea, punând pe «Dumnedqeii» înainte
de «pedâpsă».. Am făcut tote aceste schimbări pentru
ca, ideea
să fie exprimată mai clar, mai frumos (elegant)
şi mai

potrivit cu spiritul limbii române. Şi 406 asţ-fel am
căutat
să urmăm şi în restul composițiunii. o

"Ac6stă . lucrare prin: care căutam să dăm
gândirilor, ce
vrem să, exprim
într'o composiţ
ăm
iune, o formă, cât mai înțel6să,

cât, mai frumbsă
vedere al limbii în care
stilisare.
ca

şi cât mai corectă; din. punctul de
scriem, se numesce elocuțiune sasi
ai
a,

17:

i

$e 5. Teorie, —-După ce am pregătit composiţiunea,

prin strîngerea mâterialului Și prin facerea planului,
„purcedem la executarea, ei printi'o nouă lucrare numită elocuțiune sai stilisare. Printwacâstă, lucrare
noi căutăm. cuvintele, proposiţiunile și frasele, întrun .
cuvînt, expresiunile cele mai clare, adecă cele mai
„înţelese, cele mai armonidse, adecă cele mai frumos
sunăt6re,.și cele mai corecte, adecă cele mai potrivite
cu regulele și spiritul limbii, spre a exprima în mod
definitiv ideile orânduite în planul composiţiunii.

Tot prin elocuţiune căutăm titlul composiţiunii, adecă,

„vorbele cele mai potrivite pe care le punem în fruntea,
ci și prin care indicăm, cât mai scurt, ideea, ei prin- |
cipală,.
Sa
5
Ia
Aplicaţie.

—

A câtea lucrare,

la facerea

unei

composiţiuni,

e:

elocuțiunea ? In ce constă ? Cum. se mai numesce ? La ce se re-

feră ea mai

mult, la fond sai la formă

— şi de ce?

Ce este zizlul ?

De ce face parte din elocuţiune? Ce însemnâză ezpresiune
? Ce
însemnâză clar? Ce însemnâză armonios ? Ce înseinnâză corect
?

_.

Exerciţiul VIII. — Să se compare unele idei din plan cu
forma ce ai dobindit prin elocuţiune și să se arate deosebirile.

Exerciţiul IA. — Să se 'stiliseze materialul

se vorbesce în exerciţiile

despre 'care

|

VI şi VII.

/

i

6.

|

a

"INSEMŞĂTATEA MUNCII.
Cine

a dis că':munca, sublima, admirabila, neîntrecuta

muncă, nu este o comoră, o adevărată comâră? Ore cel
ce a qlis acâsta nu scie că munca e într'adevăr vrednică
de admirat, mai de admirat decât tot ce există pe faţa |

globului ? Da,

comâră
„pereche,

de o mie de ori dic, da: munca

nesecată,

o comoră

nepreţuită,

iar cel ce dice din potrivă

cesce, nu va munci

niciodată.

este o

o comoră fără

n'a muncit, nu mun-

Acela nu-şi dă

Carte de cilire şi composiiune, cl. IV, Dragomiresca. a
5

semă câ

Pa

-

2

,

|

N

de

însemnată

ea, acela

este

munca,

acela

să. nu

vorbescă

să lase .pe alţii să vorbâscă, pe aceia

despre

care

îşi

„dati cu adeverat semă de ea. De aceea nici să nu ascultăm
“pe cei ce desprețuesc: munca, să-i lăsăm în nesciinţa lor
"sati mai bine să le arătăm cu vorba şi cu fapta că ea
este, a. fost şi va fi vecinic o

comoră.
Imitajie..

Explicare. — Acestă bucată se pare că este o ampli-!
ficare a, proverbului amunca este o comâră». Şi, într'adevăr,
găsim în ea, acelaş fond, dar exprimat prin mult mai multe
vorbe, proposiţiuni: şi frase.

Observăm

însă

că aceste vorbe,

* proposiţiuni și frase, de şi măresc composiţiunea, forte mult,

nu îmbogăţese

ideea

principală” mai de loc.

Vorbele saii

îmmulţit, dar fondul nu s'a îmbogăţit. Acâstă, composiţie.. :
„-e, cum dicea, Voltaire, un mare scriitor frances din secolul
XVIII, «un potop de vorbe pe un pustii de idei». '0O ase- -

menea composiție în care amplificarea stă numai în înmul- :
țirea cuvintelor, fără ca să adaoge.]a fond noi idei, este
o rea composiţie :. 0. composiie de avorbe g6le». -

ş 6. 'Teorie.— Oni- -ce amplificare ai inci composiţiuni, trebue să, fie în stinsă legătură, cu bogăţia, fondului;. Când avem un fond mai. bogat în idei, trebue
să, amplificăm composiția, întrebuinţând mai multe
expresiuni ; când, din contră, avem .un fond mai

sărac, tnebue
mată,

să, dăm

întrebuințând

composiţici. O formă mai resu-

expresiuni mai puţine. -

Ori-ce - amplificare trebue. să șe facă adăogând, ori-

ce resumare lăsând la o parte, “idei secundare.
Elocuţiunea, fiind. o lucrare de amplificare a, planului, trebue să, se supună la .acâstă regulă,

Aplicaţie.— De ce trebue să ne ferim. când amplif
icăin o com" posiţie ? Ce legătură este între. amplificare şi
clocuţiune ? Ce re-gulă trebue să observăm când 'stilisăm o compos
iţie
Ce este -o

19
composiţie. de vorbe g6le ?? Cum
o amplificare ?

se face un resumat ? Cum

se face
”

Exereiţiul VII. — Să se resume bucata No. 5, arătându-se
ideile secundare ce sau putut lăsa la. o parte.
-

Exerciţiul VIII. — Să, se amplifice bucata No. 2, arătan-

„ du-se ideile secundare. ce i sau putut adăoga. -

CAP.

II.

=

i

SPECIILE COMPOSIȚIUNII DUPĂ FOND,
A. Composiţia

prosaică,

7.

„ Primăvara

este cel mai frumos

timp al anului.
Autorul.

Bplicave.— - Aci avem: o mică composițiune, redusă numai la o singură idee și exprimată numai printr'o singură
proposiţiune, ca, şi. composiţiunea, 1.. Printr'însa «scriitorul
„vedem că nu urmăresce alt-ce-va, decât să dea o formă,
unei judecăţi sai gândiri. Ela unit mai întâi în mintea lui
subiectul «primăvara» cu predicatul «cel mai frumos timp

„al anului»

şi a făcut o judecată săi gândire; după aceea,

sau în acelaş timp, a căutat cuvintele cele mai sîmpl6; spre
a o exprima, așa ca să fie cât se pote mai "limpede adecă
mai înțel6să, Printe' acâstă exprimare el nu urmăresce alt
ce-va decât să ne comunice și nouă acea gândire sai
judecată, adecă să ne facă a împreuna, şi noi. subiectul
«primăvară» cu. predicatul «cel mai frumos timp al anului»
şi să ne îmbogățim, dacă vrem, “mintea, cu ea. Acâstă
idee
N

21.
eșită. din

minte,

mintea,

scriitorului,

se adreseză,

minte, mintea, cititorilor, ca, să fie înţelesă.
- Fondul

unei

composiţiuni
care

constă

la altă

|

cu deosebire

din

i

-

judecăţi sai gândiri şi care se adreseză, prin urmare
cu
deosebire la mintea sati. înțelegerea n6stră, se numes
ce
fonâ prosaic, iar forma, potrivită în care se. exprim
ă se

numesce prosă.

|

$ 7. Teorie.— Composiţiile care conţincu deose-

bire judecăţi sat gândiri, prin care scriitorul se adre"s6ză cu deosebire la mintea. saii înțelegerea, nâstră
,

aii fond prosaicși se numesc

composițiuni

în prosă

sai

composițiuni. proșaice,

numai

simplu prosă.

-Aplicație.— Ce este o judecată sait gândire ? Prin
ce se exprimă
o judecată saii gândire? Cum trebue să fie cuvinte
le prin care se

exprimă o judecată ? Ce urmăresce scriitorul care vrea
să exprime
cu deosebire judecăţi ? Cum se numesce fondul unei compos
iţiuni

compusă cu deosebire
respundătâre lui ?

din judecăţi 2 - Cum

se numesce
-

forma

co-

Exerciţiul XII. — Să se spună care dintre bucăţile citite.

până acum

sînt composițiunl prosaice.

E

Exerciţiul XIIL.— Să se amplifice tot în prosă ideea conţi-

„nută în bucata, de ma! sus, după

următorul plan;

PRIMAVARA LA NOL:
Ă. Introducerea.
1. Primăvara, timpul anului de la 9 Martie —9

2. Cel mal frumos timp, dar nu ţine mult:

Iunie.

|

a) In Martie și o parte din Aprilie, e prea îrigurâsă.
>
0) La sfârșitul lul Maiă și începutul lui Iunie,
e prea
căldurâsă.
.

„22

_“B.

Desvoltarea.

IL. Causele (antecedeniele sai originea) şi înce-

|

putul primăverii.

[. Posiţia pămîntului
2. Primele

faţă de sâre.

-

a) 'Topirea gheţurilor și zpedilor (ghiocei, srâ-

efectealea- | . : -nele, &rba);
cestel pob) Inviorarea animalelor (rândunelele, brzele);
siții

c) Deşteptarea
IL.

omului de țară la muncă.

Frumuseţile primăverii în toiul ei.
a) La munţi şi pe deluri (int6rcerea ciobanilor;
îmbrăcarea, codrilor și a plaiurilor; viile);
3) La câmp şi pe ape (holdele, vinatul, pescui-

l. Infaţiga-

rea țări.

tul, viaţa paserilor);

|

c) In sate și orașe (grădinile, ulițele, înfăișa„rea Gmenilor);
2. Traiul

:;

Gmenilor.

2) Felurile de muncă;
b) Serbătorile şi petrecerile
denul, Moșii etc.).

Pascele,

Armin

TI. Sfârșitul Drinuiveriă.
"1. La câmp > (prășitul porumbului, câcerea grânelor, cositul).
2. La oraș (căldurile cele mari, pregătirea de examene). .
» 3. La munte (pare că acum începe primăvara; pregătirile pentru
primirea visitatorilor de vară).

c. Conciusia, ”
l. Primibrara

sâmănă,. cu

2. E cel mai frumos- timp

tinereţea

omului:

al anulu.

———

B. Composiţia retorită, |

e,
E re vre-un imp
“primăvara ?

al anului mai frumos decât
_
5
.

A

“Autorul:

Explicare. — Comparând acestă bucată . cu cea, precedentă, observăm că ea pare a, exprima, întocmai. aceeaşi.
idee ca;.şi bucata precedentă, dar în altă formă. S'ar părea
dar, că pentru unul şi acelaş fond, putem avea, două formă deosebite. Cercetând mai de aprope însă, ne dăm. sâmă că
în realitate acâstă, bucată, nu conţine întocmai acelaș fond.
In adevăr scriitorul printr'însă, nu exprimă numai gândirea sati judecata, pură că «primă-vara este cel.mai fruMOS. timp al anului», ci și pornirea ce are de:a ne face
„şi 'pe noi să credem acesta, de a ne convinge şi pe 'noi de
acâsta. Cu alte cuvinte el a modificat fondul, adăogându-i
N

acest

element noii, şi, modificând

fondul, a trebuit să modi-

„fice şi forma, De aceea a întrebuințat în loc de o proposi-

iune afirmativă, uda interogativă, care este mai potrivită
spre a exprima, acea, pornirea, ce s'a, adăogat la, fond. Astfel
făcând întrebarea : «E 6re vre-un timp al anului mai frumos
„decât primă-vara ? scriitorul afirmă cu cea mai mare siguranţă că alt timp- mai frumos decât primăvara nu este
şi printr'acâsta, ne îmboldesce,, ne silesce, să credem că lucrurile nici nu pot fi alt-fel, EL simte în sine -0 pornire *
faţă de obiectul despre care e vorba, şi, odată cu judecata,
despre el, caută să -o exprime: și pe ea ca să ne-o comunice și nouă. El vrea un lucru și are scopul, vorbind sati
scriind, să. ne facă şi pe noi, cititorii sau ascultătorii, să

vrem la. fel cu el. El nu tinde dar atât să ne îmbogățescă

mintea, cât

mai

îndrepteze după

cu

s6mă

voința sa,

să

ne misce

voinţa

şi să ne-o

7

24

Fondul composiţiunilor, care cuprind nu numai
„ci
„să

gândiri,

cu deosebire pornirea, scriitorului de a face pe cei-l-alţi
le cr6dă, se numesce fond tendenţios saă retoric, iar

forma

în care. se exprimă

un

asemenea

fond,

se numesce

„xetorică. Composiţiunile.cu fond tendenţios se numesc
torice, sa, câna sînt vorbite, discursuri. .

$ 8.
constă
bire în
gândiri

ne- .

Teorie. — Composiţiunile al căror fond nu
numai în gândiri sau judecăţi, ci cu deosepornirea, scriitorului de a, ne convige că acele
sai judecăţi sînt adevărate sati neadovărate,

se numesc composiţiuni retorice. Ideile, 'ce niisce ase-

menea, composițiuni cuprind, sînt cu deosebire nisce
mijlâce pe care autorul le întrebuințeză spre a înfrânge.

voinţa, n6stră, și a ne face să. credem. ca, cl; supunându-ne -voinței lui: Ele se. numesc argumente.
|
“Composiţiunile retorice. se compun, de regulă, spre
a fi, coniunicate altora prin vorbire.In acest cas,.ele

se numesc

discursuri,

autorul.
lor se numesce orator,

“iar cei ce le ascultăse
Sau "auditor,
|

numesc

ascultători,

auditori

Aplicaţie. — Ce deosebire este între forma
acestei composiţii
şi. cea precedentă ? Cum
se pare la prima vedere fondul ei în
comparaţie
cu fondul celei-l-alte ?.Ce element. noii
se adaogă pe

lângă gândirea exprimată în cea d'întâi.?
Ce .urmăresce autorul
printr'o composiţie retorică.? Ce se numesce
fond tendenţios saii

retoric ? Cum se numesc ideile dintr'o. composiţie
retorică ? Ce
rol ai ele în composiţie ?: Ce este un discurs ?
Ce este un orator ?
“Ce este un aziditoriii?
e
i

Exerciţiul XIV, — Să se spună care dintre composițiunile

citite până .aci sînt composiţiuni retorice

„

şi pentru ce?.

Exereiţiul XV. — Să se citescă composiţia
de ma! jos și
să se arate ce. pornire este exprimat
ă
părţile

în care ea se vădesce ; —

făcendu-se
.

|

într'o composiție
|

p..

într'însa, Şi care

să se resume

prosaică.
|

“

*

în

scris

sînt

pre-

.
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9.

Ă

-

GRIGORE ALEXANDRESCU
“Mai an, capitala 'n6stră era în picidre;

=

tâte părţile, da om

alergaii toţi în

peste om. Oştirea pe jos

-înşirată pe. strade, cu arma

la pămint

şi călare,

şi cu stegurile în

„zăbranic negru, musici la tâte .răspântiile, clopotele mari
şi mici sunati la o sută de biserici, de luaii audul, tră-

gend a jale. Corpurile constituite tâte, unul după altul,
cu preşedinţii în frunte, facultăţile şi şcâlele cu profesorii
lor, corporaţiile -cu banisre, urmai în cadență. Lumea
alerga pe capete să vadă carele. încărcate cu sute de
corâne de lauri şi de flori, urmate de dricul poleit, care
ducea

la ultima

dece ori

locuință

ministru,

pe un bărbat de stat, fost de

acoperit

de

sus până jos

cu cruci,

stele şi cordâne.
;
Acum, nu de mult, tot pe acedşi cale şi tot către acel
locaş mergea în tăcere şi nebăgat în semă, fără stieguri,

"fără tobe şi fără surle, dricul modest în
î care eraii r&măşițele pămîntesci ale poetului Alexandrescu. 'Tăcutul şi
puțin numerosul cortegiii. făcea contrast cu acea măreţă

şi sgomotâsă petrecere a fostului ministru. Mi-am dis că
pentru marele poetera momentul când r&săria diua din:
care el începe a trăi-etern
mânilor.
!

fe. Mulţi Gmeni
«Lumii

„.

în inima şi în memoria
mari şi buni,

folositori, au

trecut

«Ai fost persecutați
«In vremea

«Şi

ce-au

Ro-

|

de nebuni;

-

trăit,

forte lăndaţi,

«După

|

ce

aă

murit».

(Alezandrescu,

;

4

Răspunsui

,

Cometei din 1858).

„Mi- aduc aminte din copilărie, când dascălul Vaillant,
venit de curând în țară, cam pe la anul 1631, deschi-

'sese o clasă de limba francesă, într'o odăiţă în Sfintul

Sava.

Adunase

câţi-va băeţi,

dintr'acei

care

mai

aveaii

ce-va cunoscinţe de acea limbă, căpătate
pe ici pe colea

de pe la dascălii

Luigi, Coulin, Janeloni şi Vanzand.

Clasa se compunea, după cât m'ajută memoria,
tache

C. Bălăceanu,

Nae

I.

Budişteanu,

lon

de: CosD.

Ghica,

Grigore Sc. Grădişteanu, Scarlat N. Filipescu, Costache
A.

Rossetti.

Vaillant ne dicta din:. «Grandeur ct dâcadence des
Romains» de Montesquieu; făceam versuri în prosă din
«la Henriade»

a

lui: Voltaire,

şi ne

da

de

învâţam

pe

din afară Satire şi Epistole d'ale lui Boileau.
Noi aceşti şase, ne credeam mai tari în limba francesă
decât toţi. băeţii din: Bucuresci, ba unul din noi făcea

„şi versuri.
„crate,
odele

el
şi

De şi îi spuneam

că erait cam

din topor lu-

tot stăruia să ne împue urechile, citindu-ne
satirile sale. Cele 'românesci începeaii mai

totdâuna ă la Paris Momuleanu
40,

cu:

.

ce ciudă,. cât mă mir

«D'al cutărui

(sai

cutărei)

haractir»,

Costache era' mai "modest, -ne înveselia cu spirituosele
cuplete ce .adăogă pe tâtă diiia la cântecele de modă.
In primăvară,

pe banca
-ve&d!

—

ocheş,

din

Vaillant mai recrutase

fund,. lângă

înfăşurat

părul

intrun

surtuc

un

elev. Se ivise

tînăr —

cafenii,

par'că-l

ocheş,

negru, sprincenele grose. îmbinate,

căprii şi scînteetori;

mica deosebire
că aveam

părete, un

noi

mustaţa

de vârstă
în limba

îi. mijia

pe buză.

saii superioritatea

ce venia

forte.

ochii

Nu sciit,

ce credea

să înveţe şi el, îl făcea

„să-se ţie arasna. La sfârşitul clasei, noi eşiam grămadă
şi sgomotoşi,

drumul

pe

singur

când . el se strecura. binişor şi

spre : casă, „Aceșta era. iinerul

îşi lua

Grigorie

Alexandrescu.

Odată Vaillant, după ce ne ia d'a rândul să-i recităm
epistola lui Boileau către Moliere: «Rare
..

algnore

ct fameux
en

esprit dont la fertile veine

€crivant

le travail

ct la peinc....

-

a

NE

,

şi cei vechi ne încurcăm toţi, unul “după altul, care la
verșul întâi, care de la cel de al doilea, fără ca unul
măcar s'o putem scâte la căpâtâiii,
4
noul venit, dicendu-i:

|

Monsieur - Gregoire, pouvez-vouz me debiter

«Voyons,

couragel»

du

cela|: Allons,

-

către

se îndrepteză

'Tîn6rul se roşesce, clipesce de două, trei ori din ochi,
începe a recita şi o duce până la sfârşit, fără cea mai
mică esitaţiune, fără îngânare. şi fără o singură greşală,
indicând cu precisiune punctuațiunea şi . trecând peste

rimă fără a o căuta. Cei-l-alţi ne uitam unul la altul,
exprimând mirare, admiraţiune saii gelosie. Niciodată
până atunci nu audisem o dicţiune mai corectă şi mai
plăcută ; de şi citisem şi recitisem de o sută de ori aceaepistolă, dar pot dice că numai atunci i-am înţeles. spi-"
ritul şi eleganța.

Ă

"

La eşirea din clasă, m "am simţit atras către acel tinte,
m'am apropiat, de dinsul şi, fiind-că mergeam tot pe o

cale, ne-am. luat la “vorbă pe drum. Mi-a recitat cu entusiasm scene întregi din Andromaca şi din Fedra de
Racine. La: întrebarea mea, dacă n'a cercat să scrie ro-

mânesce,

mi-a răspuns recitându-mi Adio la Târgovişte:
aCulcat p'aste ruine sub care, adâncită,
«E gloria străbună şi umbra de eroi...

'di_anh

Dintr'acea

fost

amici, şi iubirea

nâsiră

uhiul

pentru altul nn s'a desminţit niciodată. |,
Ei şedeam pe Podul Caliţii (Calea Craiovei), Alexandrescu locuia întrun beciii săb scară la Mitropolie, la
_unchiul s&ii, părintele Jeremia. Eram vecini şi ne vedeam
în 'tâte dgilele ; pregătiam lecţiile nâstre împreună.
Iancu Văcărescu, venit de la moşie de la Moţăţeni, '
“trăseseîn gazdă la tată-meii, şi, intrând odată în camera mea, ne găsesce, pe Alexandrescu şi pe mine, înveţându-ne

lecţia;

camaradul
rescu,

eii, cu

Boileau. în

mână,

ascultam

cum

meii dicea pe din afară I'Art poctique. Văcă-

în mirare

de modul

cum

acel tin&r recita versu7

,

a

28

rile, a petrecut
o memorie

lâtă sera cu noi.

extra-ordinară,

i-a

Alexandrescu, care avea
recitat

tote

poesiile

ce

publicase într'o mică broşurică : Cesornicul îndreptat, Oda
“la Stema Țării, Primăvara Amorului, etc.
Văcărescu, încântat, l-a luat în braţe şi l-a sărutat,
dicendu-i : «Băete, tu o să fii un poet mare». Alexandrescu mi-a spus de multe ori că acea scră a fost una
din cele mai fericite ale vieţei sale. A face cunoscinţa
lui Văcărescu — fusese visul copilăriei lui.
,

A doua scră, adunare numerâsă în salonul tatălui meit.
“Intre mosafiri se găsiait : Văcărescu, Efrosin Poteca, Eliad,
Popa

Grigorie, fraţii

Câmpineni

şi alţi doi trei, rude şi

amici. Alexandrescu a recitat scene întregi din Sofocle
şi Euripid în limba elenă ; 'scia pe Anacreon din scorță
până în scârță. Anacreon.
era poetul favorit al Văcăresculiii, care adesea lua versul din gura lui Alexandrescu,
până ajungea
'la câte o strofă ce îi scăpa din memorie,
de

unde

apoi

urma

iar

'sa închiat, după cum
gerie, cu un

curcan

Grigorie

poet cu fabula sa,

înainte ; şi serata

pe atunci, în sofra-

fript, admirat

blagoslovit de părintele
de tintrul

Alexandrescu

se obicinuia

de

întrega

adunare,

Poenăreanu şi salutat

care se termină

cu:

" «Prinţule, în loc de plată,
o

- «âș pofti câţi-va curcani».
E
,
* - (Vulpoiul predicalor/.

|

De atunci vedeam pe Alexandrescu mai rar; îl luase
Eliad acasă la- dînsul,în mahalaua Dudescului.
In ajunul Sfintului I6n, a venit de mi-a adus un plic

mare pecetluit, rugându-mă să-l pun, fără să scie nimeni,.

„în aşternutul Văcărescului sub căpătâiti. Acel plic 'conținea oda:

-

-.

Da

«Tu, care-ai fost din pruncie al muselor favorit
«Şi ca strămoşescă-avere geniul ai moştenit, -.
.

«Cântător al primăverii...

o

.

|
.

“> Mai târdiit s'a mutat la Maiorul Câmpineanu,
undese adunaii di şi nâpte Manolache Băleanu, Grigorie
Canta-

a

N

cuzino, lancu Ruset, Aristia, Costache Bălăceanu, ofiţeri
români dintr'un regiment cu Câmpineanu, Căpitanii Go“lesci,. Ştefan şi Nicolae, Căpitanii Creţulesci, Costache şi
Scarlat, Căpitanul
locotenentul

care

pelreceaii

Napoleon»,

Teologu,

Căpitanul

Voinescu

II, sub-

Rusetache, şi mai -mulți tineri de pe atunci,

citind

«Memoriile

istorii militare:

«Campaniile
lui

lui Frederic-Cel-Mare»,

de ale poeţilor în renume : Lamartine, Hugo,

ete. Alexandrescu

şi scrieri

Beranger,

înveselia auditorul cu câte o elegie,o

satiră saii o fabulă. *
Acolo s'a format societatea «Filarmonică», pentru care

Eliad a tradus pe «Mahomet» al lui Voltaire, Aristia pe
«Saul» din Alfieri, Alexandrescu pe «Alzira», tragedii cu
care-s'aii inaugurat scena română. Atunci s'aii tradus
mai multe din comediile lui Molicre, dintre care «Amfitrion» a avut un mare succes pe scenă. Interpreţii ace-

stor opere aii fost: D-nii:

Andronescu, Curie, Iamandi,

Mihăileanu, Caragiale, Lascarescu ; D-nele Caliopi, Raliţa

Mihăileanu,
Contactul

Efrosina Vlast6 (Efrosina Popescu).
cu tinerii ofiţeri

ai făcut pe

Alexandrescu

să dorâscă a deveni camaradul lor de arme. Recomandat
spălarului ca bun scriitor, ela fost admis în mica nostră
armată de atunci ca «iunker», ataşat la «djurstvă» ;până
când,

într'o di, şeful s&ii, dându-i

să copieze 'o. prețidsă

„«otnoşenit», prosă pe care autorul ei se aştepta s'o vadă
trecută la nemurire în litere gotice. cu flori,s'a speriat
de icâna

noului

iunkerşi

l-a trimes la grâniţă la

Foc-

şani, să studieze gciinţa caligrafică, dându-i importanta
“misiune de-a întreba de paşaport pe toți câţi voiaii să
trecă şanţul, care despărția partea oraşului moldovenesc
de cea „muntenescă, şi să tae la răboj oile care veniaii
dintr” un mal la cel-l-alt al Milcovului. Neputându-se împăca cu acestă slujbă, de şi fusese înălțat la rangul de
sub-locotenent,

Alexandrescu şi-a dat demisiunea, ca să

se potă consacra cu totul literilor.

|

7
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Iată

cum

descria poetul punctul de pază ce i se încre-

“dințase:

|
«Spre apus curge o apă, între doiiă țări hotar:
«Fraţi a căror neunire ai avut sfârşit amar;
«Pe o margine e zimbrul, iar pe alta un vultur,
«Care

nici

nu

mai

«Care

sub

o notiă

viseză
formă

la al

Tibrului

şi numire

ce-a

|

murmur,
luat,

«Ca mulţi, cântecul, purtarea şi năravul şi-a schimbat».
”

(Epistolă către Col. ]. Câmpineanu.

P'atunci eit eram la
" mare afecțiune pentru

dinsul,

unde

a şedut

Paris, .şi tată-meil, care avea o
Alexandrescu, îl luase acasă la

mai

mulţi

ani

într'o cameră

din

"casa care. se afla unde este acum otelul Brofit, peste
drum .de “Teatru. Inir'acea cameră a scris cele mai multe
din meditații : Fericirea, Mulţumirea, dedicată fetiţei Voi- nescului II (acum. contesa de Rochemonteux), Vicța câm-

pencscă, dedicată lui Grigorie Cantacuzino, proprietarul
moşiei Floresci, unde. a petrecut o vară; Epistola către
“Voltaire şi altele; acolo a scris Anul 1840 :
«Să
«Să

stăpânim

durerea

care

aşteptăm

în

âl

pace

pe om

sârtei

supune,

ajutor...

a scris Mi edul nopții :
E

„..Frumâsa primăvară acuma se grăbesce,
di caru-i să înhame pe zefirii uşori,

aPăşasce şi în urmâ-i verdeţă se ivesce
| «Şi cerul se desbracă

Acolo a- scris

de

viforoșii nori»,

fabulele : Toporul

şi Pădurea, - Câinele

şi Căfelul, Boul şi Vifelul; Lupul mor alis, Vulpea

liber ală,

I«băda şi puii Corbului, etc. - „Când m'am întors în ţară, pe la anul 1841; am găsit
pe Alexandrescu tot la djurstvă, în mahalaua Gorgani,
„unde îl lăsasem ; dar de astă dată nu ca iunker;, nu
ca
copist, ci ca pensionar, sub chee şi cu pază de
soldat
cu puşca la uşă. Iată cum meritase el aceste.-onor
uri.
General- Conșulul găsise, în înalta-i judecată,
că în fa-.
bula

Lebăda

şi

puii

Corbului,

Vulpea

viclenă

semenă

p.

-

”

=
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Lo

7

aidoma cu guvernul ce representa, că puii Corbului erati
„nevinovaţii de Români, şi Leb&da, omul care dă sfaturi
bune, şi. ceruse pedepsa cutezătoruiui autor. SA dis...
aCă lupii, urşii, leii, vorbesc
Ă

«Că

.

lupul

e:cutare

ce judecă,

de stăpânire,

.

despoe,

i

«Şi ia după om pielea, ca lupul după 6e,
«Că lebăda e omul ce dă povăţuire
«Acelor care umblă pe calea de peire,..»
(Alexandrescu, Ep. către Voinescu

1).

“Aşa era p'atunci ;'o vorbă rea la palăt, o , simplă bă_îmială a consulului te ducea nejudecat şi dea-dreptul la.
puşcărie, saii cel puţin la vre-o mânăstire, fără a ţi se”
permite să vedi altă figură amică decât pe'a păzitorului..
Voind
închis,

să

vEd

mi-a

pe

trebuit

Alexandrescu

la spătărie, unde

să alerg o săptămână,

să-me&

era

căciu-

lesc pe la tâte autorităţile civile şi militare,” de la do“robanț până la Vornicul cel mare, până: să dobindesc
o scris6re cu trei iscălituri, în puterea căreia un ofiţer
mi-a deschis uşa odăii prisonierului. Tintrul ofiţer, care
m'a întovărăşit, simpatisa,. sînt sigur, mai mult 'cu pri-

sonierii, precum îi numia-cu emfasă, decât cu acei-care
îi dedese în pază. Când am. eşii din casa lui Alexandrescu,

nu

mai

era nimeni

prin curte;

se întunecase şi

„plecase toți amploiaţii ;; tîntrul ofiţer mi-a propus să mă
duc, să vâ&d şi pe Nicu Bălcescu, căci şi iunkerul Băl„c6scu era
sese unor

închis acolo de mai multe luni,. pentru, că spusergenţi din

regimentul

sti,

că

Mircea, „Mihai

şi Ştefan fusese - nisce Domni viteji; în anul de grație
1841 nu era ertat de a răspândi asemenea 'vorbe.. Tot
“atunci, colonelul Câmpineanu, închis vre-o doi ani la

_ Mărgineni, fusese transferat în închisârea de la Plumbuita; Manolache Băleanu era surghiunit la Bolintin;
Marin Serghiescu (naţionalul) la Ocna de sare.de la
Telega,

iar Boliac,. mai

-norocit, respira

“ munte, - surghiunit la schitul

aer'

curat de

Poiana-M&rului,

unde -un

32.

cucernic călugăr rus îi cetia în tote dimineţile molitvele .
Sfintului Vasile.
A
E

Poliţia, după

- citind

trei

ce şi-a satisfăcut pe. deplin curiositatea,

luni, di

şi nâpte,

hârtiile şi cărticelele

lui .

Alexandrescu, -a declarat tată-meii, dându-i cheea odăii,
că nu mai pune peceţi pe uşă şi că avea ordin să libe-

rezepe prisonier,
A doiia
să-l

di m'am

aduc

acasă,

N

dus, de

dar

a stăruit

l-am luat de la

duri, unde a închiriato odae.
patru

luni,

să

se mute

la

DE
închisăre,
otelul

Con-

Insă, după vre-o trei sai

plecând ei la Iaşi, s'a mutat iar la tată-mei,

unde a şedut până la 1844.

>

|

Când m'am dus de l-am vădut la închisâre, avea un
vraf de hârtii pe masă, pline de ştersături şi de cruci,

-

în tote părţile. Când scria avea mania de se citia şi tot
ştergea şi îndrepta; dobindise patima asta, citind adesea .
versul lui Boileau : =:

Sa

.

"

eSi j'ecris

quatre

mots,

j'en 'effacerai

trois»,

„Acel vraf-de hârtii era traducţiunea Meropei,
cu care
se ocupase în închisore,.ca să-i trecă de urit.
Ce s'o fi
făcut acea traducere?
|
“In vara anului 1842, profitând de vacanțiile
Academiei

din Iaşi,

venisem

în Bucuresci.

Unul

din. concesionarii

ocnelor
de sare, r&posatul Oteteleşanu, care pe
atunci
îmi era cam rudă, ne invită, pe Alexandrescu
şi pe mine,
să-l întovărăşim la Baia-de-Aramă, Se
propunea com-

* paniei să cumpere acea moşie; pentr
u exploatarea metalului ; ocasiunea . era favorabilă ;.
puteam fără mare

cheltudlă să ne satisfacem o dorinţă
veche ce aveam,
de a visita mânăstirile de peste Olt.
Intr'acea călătorie,
am mers din mânăstire în mânăstire
şi din schit în schit,
de la Cozia până la Tismana; ne-am
coboritla TârnuSeverin şi apoi ne-am întors, urmâ
nd "obârşia munților.
din stână în stână, călătorind cânq
pe jos, când călare, .
din gura Bahnei
în. Dunăre,

până. în: valea Oltului,

la

i
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Turnu-loşu. Alexandrescu a descris o parte din acea
călătorie întrun memorial. In pelerinagiul 'la Cozia a.
scris

Umbra
a...

lui Mircea:

. Mircea,

aAcest

sunet,

îmi
acest

răspunde
nume

«Unul altuia îl spune,
aŞale ei spumate unde,
aluumea
«Ca

e în

fantome

mari

«Zidul vechii

dâlul, Mircea,

valurile

o

Oltul vepeteză

;

,

îl primesc,

,., . . turnurile

secoli, pe

«Ş'ale valurilor mândre

|

Dunărea se 'nsciinţeză,
către mare îl pornesc.

aşteptare
de

:

cele 'nalte,

eroii lor jelesc,

,

generații spumegate

al mânăstirii

în cadență

îl

isbesc».

"La Tismana â scris Resăritul lunii, la Drăgăşani

Mor-

mintele, şi mai multe alte poesii pline de cugetări măreţe,
ca aspiraţiunile sufletului s&ii, şi de tablouri descriptive,
vesele şi înflorite, 'ca frumosele locuri ce visita şi ca
sburdările inimei sale.
Lăudată. fie memoria marelui poet, a cărui pană a
„sciut să învieze umbrele - glori6se ale eroicului nostru

“trecut, şi a împodobit

vechile. tradiţiuni legendare ale

istoriei naţionale, îmbrăcându- le “în
ale "bogatei sale imaginaţiuni!..

“La anul 1842, Alexandrescu
postelnicie,la masa

cinase

şeful s&ii, era

jălbilor.

colori

a fost numit impiegat la
Serviciul, cu care

de a ciți tâte

Domnului, , de a face pentru

strânicitele

petiţiunile

il însăr-

adresate

fie-care câte un extract şi

de a le adresa autorităţilor respective cu apostila domnescă. Vodă Bibescu, mulţumit de modul cum îşi indeplinia . datoria, a voit să-l aibă pe lângă dînsul.şi îl luă

la Breza, unde petrecea

lusile de vară.

„De şi în mare favore la -curtea lui Vodă Bibescu, dar
nici intriga. nici linguşirea. nu s'a putut apropia vreodată
de

diînsul.. Vorbia

tare,

fără. a-şi ascunde

gândurile

şi

” credințele,
_
|
Odată, aflându-mă cu. unchiti-meit la Câmpina, m'am
dus, să-l. ved la .Breza. Domna „Bibescu, aflând că cram

în odae la Alexandrescu, a trimes de m'a poftit la masă.
Carie de citire și composițiune,

cl. 1V, Dragomirescu.

7 -
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Prânzul
vestit

Da

„e

a fost vesel. Alexandrescu,

o mulţime

de

istoriâre

bine dispus; a po-

ţărănesci,

în care

vestitul

Carcalechi, diaristul' curţii, juca rolul principal. Domna,
care-l asculta cu. plăcere şi ridea mult la acele povestiri, îi dice: «Să vii să mănânci în tote dilele cu. noi».
Apoi, întorcându-se către Vodă, cu un ton poruncilor : :
«Numesce-l poet al curţii !»
Alexandrescu, fără să aştepte care era hotărir ea. dom-'

„nescă, răspunde: «Să mănânce, forte bine, merge ; dar
«să fiii poet de poruncslă, vâd că Măria Ta n'ai citit o
«satiră-ce am făcut acum vre-o câți-va ani unui poet de
«curte de atunci, pe care-i povățuiam cu versurile:
«a-ți

nădragii

de

«De-ţi fă stegul

atlas,

la Parnas».

.

căpoi ce fac eii cu acele versuri, când! voiii îmbrăca
nădragi der atlas»?
Mai târdiii a fost numit director la departamentul.
Credinței, pe când moşiile şi mânăstirile închinate și
ncînchinate se arendaii cum da Domnul, post important şi ambiţionat de toţi acei care căutaii să facă averi
mari, EI, care l-a ocupat atâţi ani, a eşit de acolo sărac,
precum intrase.
In anul 1853 se audia de
Bălcescu,.

prin

„vine. Era

aii avut

totdcuna

credinţa

că

România

arme se putea ridica la rangul ce-i se cuvorba :ca o armată

auxiliară

francesă

să ocupe valea Dunării de - jos, iar flota englesă

prindă
cu

Marea-Nâgră a; se suna

proscrişii

Români,

şi de venirea Ti Magheru

şi tinerimea

pinteni. Atunci Alexandrescu a scris:
«Pe

câmpul

«Trompcta

«La
EA

N

României
când

să vie

să cu-

începuse

a bate

din

-

Cântecul soldatului : |
LT

răsună,

glasul datoriei

«Oştirea

se

adună»

. +

Tot atunci a salutat, „pe Halcinshi cu un lung
adio în
versuri.

aaa

numai

a

Nicu

:
r&sboili. Alexândrescu, ca și

e

De
3
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De ce n'a voit sârta să poată vedea şi el pe Români,
urcând cu vijelie printre glânţe şi mitralie delul Griviței,
“ înfigend în creştet gloriosul lor steg, şi pe vitezul și |
fiorosul Osman-Paşa închinând sabia: Tai unui tinăr, co-lonel: român!
:
La 1859, după sosirea lui Vodă-Cuza. în scaunul dom-

nesc al Principatelor-Unite, Alexandrescu a ocupat postul
"de: Ministru
: terisa,

nu

interimar la.
i-a

permis

-

Culte. Modestia, care-l carac--

să

primâscă

a fi

numit

la

acel

interim
ca titular. Mai în urmă, la 1860, a fost trimis
-la Focşani ca membru, la comisia centrală, Acolo a fost

lovit de. o.'b6lă

nemilostivă, care l-a ținut, aprope un

“sfert de secol, mort
De copil,

între cei vii.

Alexandrescu

cunoscea

-

.
poeţii greci

vechi

şi

moderni ; la vârsta de şâpte-spre- -dece ani, citise: pe toţi
clasicii francesi; şi scia pe din- afară tot ce era măreț
şi frumos în „literatură.
Cine era. şi de unde venise acel pădt în scola lui: Vail- |

lant, şi unde studiase el până atunci, în ce şcolă şi cu
ce dascăl? Studiase acolo unde aii „studiat omenii de
felul lui, 6menii'de genii: la şcâla inimii şi a spiritului,
"sub

direcțiunea

“admira.

dorinţei

şi

a

plăcerii de a sci şi dea”

Sciit numai că “în podul casei la Mitropolie stati

aruncate vre-o mie de volume, clae peste grămadă, necla„sate, necatalogate. Acolo se închidea „Alexandrescu, . de
"citia. Multe ore „plăcute am petrecut noi împreună, în
mijlocul: acestor infolio, citind -când vieţele 6meniloi”
iluştri de Plutarc, când, vieţile sfinţilor în Cazanie, când

„pe Tucidid sai pe Xenofon!

-

Sa

„Alexandrescu, fiul vistierului: Mihaiii şi al Mariei Fusea,

soră cu Niculae

Fusea,

tatăl

fostului

deputat

Costică

Fusea, era născut în Târgovişte, la anul 1812, în patria
__Wăcărescilor, a lui Eliad şi alui Cârlova. Dina care a
„presidat la nascerea lui l-a înzestrat cu 'îmbelşugare cu

o mare memorie şi cu darul armoniei. Şi-a petrecut anii copilăriei sale

împreună cu

poetul Cârlova şi cu

Cos-

€
”

e

PR
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tache Bălăcescu, învățând să scrie românesce şi grecesce.
pe ici pe colea, pe apucate. Poesiile lui se deosibesc prin
mari calităţi de stil, de cugetare şi de simțire, care-l
pun între fruntaşii poesiei române.
„Meditaţiile aii un sbor înalt, care

“acele ale lui Lamartine.

le

a

+ UI
a
ridică alături cu

2

|

Satirele lui sînt, înarmate cu împunsături de.felul lui
„Boileau.
E
a
i
-Fabulele,-care. formeză o parte însemnată şi originală din scrierile lui Alexandrescu, multe, precum Lebâda și
puii Corbului, Pădurea şi- Toporul, Vulpea liberală şi altele,

le-ar fi.subsemnat însu-şi La Fontaine.

.*.

.

A dice: de dinsul, că a fost poet. de un talent superior,
nu este destul. Ela fost un suflet mareşi nobil, o inimă

curată-şi generosă; vesel şi glumeţ ; îi. plăcea

societatea

al6să, .şi,. dacă câteodată căuta. singurătatea, “era. mai
mult ca o: alinare: la amărăciunile vieţei, de. aceca-şi

“scrierile lui dintr'acele momente respiră o stare de întris“tare

melancolicăa sufletului: s&ii.

|

“Era de 'şcâla aceea care consideră darul poesiei ca un
deposit sacru, pe care omul înzestrat de sus.este dator

“să-l păstreze curat, neatins de patimile şi slăbiciunile
omenesci, aşa că el privia de sus în linişte senină,- splendorea adevărului

și frumosului

care. lumineză

” binele şi -

indignaţiune,

i

lipsa de

condeiul sâii stigmatisa înjosirea, cinismul.

-

lovesce viciul şi nemernicia ; în mândra şi. majestâsa.
sa.

probitate, precum o - vederă “în” unele din

poesiile sale. Vicţa lui a fosto vicţă de luptă şi de martir
:
a luptat pe faţă, cu curaj, la lumina mare, pentru
liber-

tate în contra despotismului, pentru dreptate:în contra
.
„_abusului şi năpăstuirii, păstrând 'totdâuna căldu
ra! şi
devot

amentul tinereţii. A luptat fără “altă ambi
ţiune de . .
cât aceea
de a fi folositor ţării sale. Condeiul s&i
ori-.
ginal şi plin de'spirit şi de graţie, nu s'a
inspirat decât

de

pulsaţiunile

mari: şi. patriotice

ale sufletului

s&il.

Generaţia, veche:a admirat cu iubi re scrierile
A
Ş
-lui Ale-.

xandrescuy le-a avut ca un: catechisna' de virtute. şi de!
- patriotism ; şi: mulți pote că aii păşit pe calea cea dreptă
.

de temă să nu-şi recunoscă abaterile în vre-o. satiră saii
în vre-o fabulă d'ale lui Alexandrescu. Tinerilor Români -

ai generaţiunii care -se ridică le dic: «Fiţi patrioţi şi
modeşti. ca. Alexandrescu, şi, când voiţi să sciți cum se
glorifică faptele cele mari, citiți Odele şi Elegiile lui;.
când voiţi să sciți cum se ride de ambiţioşii de rând şi
cum. se biciuesce. Yiţiul, „citiți Satirele şi Fabulele ui,
Alexandrescu ,

:

-

Dotat: de un: talent mare; el, şi-a iubit țară, s'a respectat pe sine şi a lăsat în memoria nâstră, operele spiritului” şi ale inimii. sale,
|
,

|

o

"e

Da

cs

1, Ghica...

o.

n

(1816—1891),

Composiţia

poetică,

a

10.

a

|

“Primăvară, „primăvară, mândra anului podabă! :
“ autorul,

«

“Bxplicare. -— Comparând acâstă,. bucată cu bucăţile 8 şi
9, observăm iarăşi că ea; pare a exprima întocmai. aceeaşi |
„idee ca şi ele,*dar în altă formă. Am avea atunci, pentru
„unul şi acelaş fond, trei for me deosebite. Cercetând însă .
mai de. aprâpe, ne dăm sema' că, în: realitate, ea nu conţine întocmai, nici fondul bucății prosaice, nici fondul bu-

- căţii retorice. In adevăr;, scriitorul pe lângă gândirea. că, .
primăvara e cel mai frumos timp âl anului, exprimă mai
“mai cu deosebire în acâstă bucată simţirea saii emoțiunea'plăcută ce o are. aducându-și. aminte, de primăvară şi de
frumuseţile 6i. Cu alte cuvinte, el a modificat, fondul bucății
prosaice, care a, servit ca punot de plecare, -adăogându-i
un element not, simţirea sa; şi, firesce, modificând fondul,
ş

ici

e

ă

o

38

:

-a trebuit să modifice și forma, întrebuințând o proposiţiune |
eliptică exclamativă, în locul celei afirmative sai interogative. Acest fel de proposiţiune este mai potrivită spre a
„exprima mişcările înimei, precum .cea, afirmativă, este mai
“potrivită, spre a. exprima, judecăţile minţii, iar cea, intero„gativă, pornirile voinţei. Scriitorul, prin acestă bucată, n'are
„de scop să ne'îmbogăţescă mintea cu o judecată despre
„primăvară, sai să ne facă să avem o anume convingere
„despre frumuseţea ci în comparaţie cu cele-l-alte timpuri;
"scopul lui este cu deosebire de a-şi exprima prin - cuvinte
„ceea-ce

.

N

simte

în inima. sa, faţă

de, acest

timp

al anului,

ca să, ne facă să, simţim şi noi, citind composiţia, sa, aceeaşi
emoție ca şi el. El nu vrea, să gândim sai să voim ca el, ci
numai să simţim ca el..El-a, fost. impresionat _ sati “emo- ţionat de primăvară, -şi, . prin: composiţia, “lui, caută să ne
transmită şi. nouă acâstă impresiune. Atât pretinde el de
la noi şi atât urmăresce prin composiţia, sa. Altminteri,
"noi putem avea cu totul. alte gândiri saă convingeri ; e
ni le criă, din
" simţirea,.: luă,

momentul

ce
-

a
-

isbutit

să

ne

„comunice

Fondul composiţiunilor: care, pe lângă gândiri sau porniti,

constă

cu

deosebire în

simţiră

Saii mișcări

ale

inimei

se

"numesce fond poetic; iar for ma, în care se exprimă acest
fond se' numesce poetică, . Composiţiunile cue fond şi formă
poetică, se numesc poesii.

$ 9. Teorie. — Composiţiunile al căror fond constă

nu numai din gândiri și porniri, dar cu

deosebire din

„simțiri sati mișcări ale inimei și ati de scop. să se
adreseze mai cu s6mă la inima n6stră, ca, să ne-o
misce, se numesc composițiuni poelice sai poesii.

“Ideile din 'acost fel de composiţiuni sînt cu deosebire .
mijl6c
e

prin -care scriitorul caută

să ne impresioneze,

adecă să ne transmită, simțirea, pe care o are el, și
se numesc - imagini.
„se

numesc

poeţi.

Autorii, composiţiunilor poetice

.
Aplicaţie. —
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Ce deosebire. este

şi a bucăţilor '8 şi 92

între forma acestei composiţi

Cum se pare

la prima

vedere

fondul

ei în

„comparaţie cu fondul lor? Care ar fi ideea comună la câte trele?
Ce element noii se adaogă însă la acâstă idee, în bucata de faţă?
Ce urmăresce

mesce

autorul

printr'o

ast-fel

de composiţie ?

Ce

se nu-

fond poetice? Ce se numesce formă poetică ? Ce se numesce

conposiție poetică sai poesie ? „Ce sînt imaginile şi
ele în composiţia poetică ? Cum se numesc autorii de
poetice ?

Exeveiţiul XVI Să
de. până

aci

se spună care

ce rost aii composiţii
x

din composiţiunile

sint composiţiuni poetice?

Exereiţiul XAVIIL.— Să, se citâscă și să se compare bucăţile
de

mal jos, arătând emoţiunile ce poetal exprimă printr'însele

“şi imasinile

cu ajutorul

E

cărora ne

impresionâză

mai mult. -

alu

e

SFÂRŞIT DE 'TOMNĂ.

Ospeţi! caselor n6stre, cocostârei și rândunele,
Părăsit-ai

„Cârdurile
Pribegit-ait

a lor cuiburi

șa

-

fugit de dile rele;

de cocâre, înşirându-se *'n lung sbor,“
urmărite

de al nostru jalnie dor.

- Vesela, verde câmpie” acu-i tristă, veștejită ;
Lunca,

bătută, de brumă, acum pare ruginită;

"Frunzele cad, sbor în aer, şi de crengi se deslipesc,
Ca frumdsele

ilusiă dintru

suflet omenesc 1).

Din tus-patru părți a lumii” se ridică “nalt spre ceruri,
Ca balauri din poveste, nouri negri plin de geruri;
“S6rele. iubit s'ascunde,
iar pe sub grozavil nori
Trece-un cârd de corbi ernatici prin văzduh croncănitori.
.

"1) Ca «speranţele de fericire» («ilusiile») pe care le are omul la tinereţe și care pier una câte una, cu cât el înainteză în vârstă,

40 .
Diua scade; 'erna vine; vine pe crivăţ călare!
Ventul şueră prin hornuri, răspândind înfiorare.
“Boiy rag, caii râncheză, cânii latră la un loc;
„Omul, trist, cade pe. gânduri și s'apropie de foc.
Pa
RE

V.
. Alecsandri.
[1821—1390)..

|

„COCGRELE,
Din. cea zaree

luminăsă; vine-un

lung şir de cocâră;

Aduceână, pe-aripl întinse, calde rade de la s6re;
lată-le de-asupra nostră, iată-le colo: sub nor,
In. văzduh călăuzite de- -un piloi 1), bătrân cocor.

“Ele

vin din fundul luroit, de prin clime înfocate,

„De la India Brahmină, unde fiarele 'ncruntate,
.

: Pardoşi 2), trigri, şerpi gigantici stai în jugl 3). tupilatr,
Pandind n6ptea elefanții cu lungi. „trompe , înarmaţi.
-

Fericite călătdre! Sburână i iute pe sub: ceruri,
AU. vădut în repegiune ale Africei. misteruri;
* Lacul Cead și munţii Lunii cu pustiu 'ngrozitor,
Nilul Alb, cărui. se nchină un: cumplit: negru Popor.
-,

Călătâre,

scumpe

mie!.. A

lăsat” în a lor cale

Asia cu-a „sale riuri,. Cașemirul cu-a sa vale;
Au lăsat. “chiar Ceilanul, mândra insulă din
Raiă, -

- Și revin cu fericire pe al, ăril dulce a

”. Alecsandri:

sa 1890].
————————————.

1) cârmaciii.
2) leoparâi,
3) Pădurile de. plante de
tropicală:

”

a pă

ce

cresc

la gurile

riurilor din zona
s

-

13.

|

TOMN

A.

e vită, frunza” pică irosilă 1):

|

“Şi vântul geme, prohodind: 2) departe; * Ca
Puţină vreme încă ne desparte :
De crnă tristă, —prea curând sosită...
Ca

7

Ă

i

:

|

un palat pustii, cu geamuri sparte,

|

- Pădurea nâstră, tace părăsită:
"Fi singur cânt cu vocea obosită __

Și trec prin încăperele-I deșarte...

A
:

i

a

"Sai dus. privighetorile miăestre, a.
“ Pustii e cuibul blândei turturele..
Ah! unde-i șuerul mierliţei sure!.
Pierdut din stolul mândrel lor orhestre,;
Ce trist. răsună cânturile mele
_
In liniștea adâncă “din pădure... !

“

Da

Pa

o

SI. 0. Iosif:

$ 10. Recapitulare, : — “Ori -ce composițio are un.
fond şi o formă: fondul sînt judecăţile sau gândi- i

„- zile, simţirile sau emoțiunile, pornirile sai tendinţele
pe care scriitorul voesce să, le exprime prin COoMpo„siţia sa; forma sînt expresiunile . (cuvintele, Propo- .
„siţiunile, frasele) prin care el voesce să ne îacă cu|
|
.
' noscut fondul.
Ori-ce coimposiţiune cconţine în fondul său și gâmdizi
Și Simţiri și porniti, dar la fie- “care. din ele „precum1) risipită şi vestejită.

2) cântând cântec de morţi.

A

|)

a

E

a

. N

;

aa
pănese unele sai altele
de composiţii:
prosaice

1. Composiţii

din: ele;
în: care

trei feluri -

de unde,

precuimpănese

găn-

divile; 2. Composiţii retorice: în care precumpănese
- pornir ile, și 3. „Composiţii poetice în care precumnp&ncsc emoţiunile.

Gândirile, pornirile - și erhoţiunile dinta?o COMpOSIțiune. sînt, stări, sufletesci ale: scriitorului, adică fac .

parte din sufletul lui. Ele se combină în
deosebite la, deosebiți seriitori. Combinarea,

proporții
deosebilă,

a gândirilor, pornirilor și sinnţirilor la deosebiți seriitoli se numesce originalitate de fond. Din pricina,
acestei combinări deosebite resultă deosebirea în
expresie, adecă, originalitatea, de formă.
-

Expresiunile în care se: dovedesce cu deosebire
gândirea poetului pot fi numite elemențe sai expresii
„“prosaice ; cele 'în- care se vădesc cu. deosebire emoiunea, hai pot fi numite elemente sai expresii poetice; iar cele în care se vădesc cu deosebire pornirea,
lui pot fi numite elemente sait expresii retorice.
Exerciţiul XVIII.—Să se citâscă şi să se arate elementele
"sai

expresiunile

sițiune poetică

prosaice

și retorice.

:

:

din următorea Compo”

aa
-

BOGDĂNESCII1)

„Pe culmele “pletose şi de Carpaţi umbrite;

Ce merg tovărășie spre mândrul Răsărit,
Sub arbori, se văd grupe de case şindilite,
Cu streșinele drepte și vârful ascuţit.

1) Sat în județul
.

Suceva, lângă

apa

şi mânăstirea

Râșca.

.

48
„E satul Bogdănescil, sat mare, sat de frunte;
Pe unde due bătrânii în- ghăeb 1) sute de ani
Și unde cresc voinicii, cum bradii crese pe munte,
„lar codrii stati Sub paza pliscoșilor- vultană ?).
Acolo aiiii copiit obrazii 2), cae harbuzul,
Și dinţii lor în gură mărunți. 'sînt, ca lar matzul 2),
Pe capul: lor cresc albe mdlăşi 5) de păpuşot;Ca ceriul *) după ploo ssint ochil lor vioi,
1

Pe netedele șesuri dea- lungul pr auduite 2,
Al&rgă Râșca iute pe. bolovani pestriță,
- Și apele senine, de ceriii înveselite, Se îndoese sub maluri, ascund pe sub răchiți.
E

“In fund! colo, sub nouri,- un maante ce-l dia Pleșul,
Apare la statură înalt ca urieșul ;
|
E

Alăturea cu dinsul “par. dâlurile mici
Şatât. de umilite, că sem&n” a, pitic,

o?

La văle, unde Râșca din mal bucăţi desprinde

De -humă, — unde șesul e coperit: de scaă 8), —
O. punte urieșă pe apă. se" întinde,
.
A
Ca Și acea pe care grăbesc proşti la Rai o...
.

1) Spinare, încovoiată ; cocâşă. *
2) Vulturilor
cu pliscul mare. 3) Formă

moldovencscă

EA) Mărgăritar

5) Plural
6) Formă

de

pentru

sticlă

din

«obrajii».

care- şi

fac

fetele.

.
salbe,

rar de la amătase». ,
moldovenâscă pentru «cerul».

7) Aşternute

8) Scaeţi, -+

cu

prundiș.

-

|

Pi

a

a

E

E

.

|
“ Vorbarețele gâsce alârgă pe : SCUT: sură ,
Se linciuresc | 2) în apă și nu mai tac. din gură ; p
Sburlite și. sfătâse, dar. g6le de idei,
- Sint cepelege 5) ele, ca unele! femei .
În. piedică: a) pus, calul, tot pasce

și tot sare;

EI pârtă, ca.și hoţul, obede 5) la -picidre;.
Deosehire numa! că bietul condamnat,
De și e pus în fiere, nici
-

sârbă n'a furat .

i,

i

x

Beldiceanu..

„ Exerciţiul XIX. Să:se citescă și să se arate. expresiunile
salt - elementele retorice Și: poetice din urimătorea composițiune

„prosaică.:

|

15...

A pă TĂNIILE

Pa

|

-

GRECILOR
ŞI FIREA

IN TERILE ROMÂNE,
LOR.

lats Dămitramio Bod sai rutit <a treia zi 5) mi a5 nsrues
“la I[arirrad nrelsm este obiueisl Domnilor mazali ; ui, la nur-!
-uesSl st: Dsmitramko” “Bodv din lamă, „S'aă fukst mark rxlue-

Sri ui kalabalsk 7). Flondor
TIB: Visdin, ks.Mitre

Dsrzslsit5) tot

Armaiusl 1ui kS frate-să

Teor-

Knitansl, ks -Milemtil mi kS alnii, a5

tarrsl mi - ss ritorimea

assnra

Treuilor,

tot

XS nietre mi ks. bene; de _era setea 'domneasks nlinz de
oameni. larg. Tresil tot. în . kass „medeas, lsnrD Dsmitramko,
>

RTR pe unde

+

s'a scurs apă. pa

2)se scaldă.

2

:

N

.

PI

|

i

- 8) bâlbâite,
:
IE
4) frânghie cu care see legă picidrele de dinainte ale cailor când sint
daţi la păşune.
pi
îi
'5) obegi: dout lemne în, care se string piciârele condaranatului ;
lanţuri.
6) în anul 1685,
7) neorândueli, desordine. .
8) au resvrătit..

45
bodr1)-mi

se askundeas

lare

snde nsteaă...

La auea rml-

veatr nrins-aă: Flondor Armaimul la razdr nre sn Trek ansme
Masrodin Iaxarnil mi l:aă bvist, uri ay desbrzkat, de” l-as —
Ipsat. nsmai ks kmama, mi l-as nss ne Sn kal, îndorent, ks:
faua sure loada lalsIsă, mi-l dedese lkoada în mxn! de o-ninea
în lok..de: fesă mi- -L dsuea urin mi loksI tarrsIsI. la. -Ronoă la
urimblare, mi-l nri ia tot norodsl zisa amyeza mare, mi-l zi-

veas: «feviorit» 2) ue-l dsueaă:: «li, Treue:5) al msre la. fan
taina Bordit». lar el ns astea zize : kal mser.la fintxna Bordii,
mi ziuea: cAloro 'msrro sto fsntina Bordit». lar sisuile. Isi
Fliondor xi daă nalme mi-Y -ziveas: «fi, Treve, bine, - n$ ziue

ama Il». Auest fel de zeefet 4) fesmos 1-aă fulst; mi dsaz ve
- aS'enit Kantemir 'Bod:, Yar l-aS bwtst ui. l-aS ssr Snit 5);

Yar anoi la Konstantin Dska Bodr Yar as venit în uarv de:
a3 fost 'Bisternil. Mare 6),. tar mal me Srmr : Sar - l-aă. urins “

Antiox

Bodr

Kantemir

1fi l-a5 :uvksit7 î) mi l-aS nss mi la:

oknr.; ; i la Misat hodr, Yar a$ renit în narr, dă as tezit rin.
ue a5 msrit de butran. Amia:dere - s'a5 tamnlat mi alt: Trek,
la mazalia Isi Antonie Bod Tsset, ansme Ilalalora, de l-as |
sat: LS pielea, Țrol, din Bae un nre auela, de se nomenemte mi
nxsns astizi.: Illi la Aleksandrs -Bodr lliaur Yar, ! ue a5- rrsuit
Patinnte: mi alui. Ii la alnă Domni; ini in: uarâ Msnteneaskv „de kxte ori, în Ixite-na ră RSI say „bimulat Trevilor de aă
nrnit nesinste uri rostate.
“Ama. sokotesk k& firea mea 'uea nroasts : and o preaa Dsm- .
.nezeă_sr fak” sr .ns fie Tsuin de xer, niuk Tsrul în- Iari: rad

„_s6'n$' fie, ini ISnă sv ns msnsnue oile în Isme, atsnui noate
DS

-

Bor may: fi Trevi în „Moldona „ni în Iara” Msnteneask, nisi |
x

: : 1)
2)
3)
- 4)
5)

Dumitraşco-Vodă Cantacuzino era Grec. şi el.
servitorii Armaşului Fliondor,:
în loc de '«Grecule», a
7.
petrecere,
|
l-aii gonit din ţară; l-aă exilat.

6) ministru de finance,

.

+7) l-ai jătuit
; i-aii luat ce avea, sub cuvint, „că le- a luat pe nedrept
din „spinarea “Țării,

|
:

46
“or. fi boeri, nisi or -nStea mana aueste: dosr uri sm le |
“msnanks, far alt lea n'a3 mai rpmas ks kondeisi mes sr
mal. nomenesk,. la SL
s not rai DD
:
e
.

R oksgl îl stinri, ana o ezeurtă 2) ui o aha le alti

narte;

pantsl kand bate, te dat în Ivtsri într'Sn adznost iui te odisnemti, soarele intru în nori, noantea Ls intsneriksl tree, “mă
se iaue Tar ISminr, ar la Trek mil» say omenie, saă drentate
saă nenililemsr, niv $nele. de auestea -ns sant, saă friks .de
Dsmnezes ;.nsmai kand ns. noate ss. fak rvă, se arati-ks
blsndene, far inima mi firea toi st ar nstea sr fals rrState.
”
7

„L.. Neculce.
[1674 — 1743 ].

“ Exereiţiul XX. — Să se cilescă şi să se 'arate expresiile
prosaice

și pogtice

din

următorea, composiţie

16.

retorică:

3

BASARABIA

Se

Natura Basarabiei diteresce- şi a diferi totdâuna
desăvârşire de. aceea a cclor-l-alte ţări române.

cu.

In loc de majestâse păduri şi aurite holde, nu vedi
acolo

decât

sipului

sati

monot6ne deşerturi,

presărate cu

debile

aşternute

arbuste,

cu luciul ni-

păducei

saii

măceşi, şi cu sălbatice erburi. şi buruene, între care cel
“mai caracteristic e fanatisticul scaele, al cărui cap; ro-

tund ca o minge, spinos 'ca un aricii şi uşure ca puful,
"se deslipesce tâmna de putreditul stii trunchiii şi apoi,
gonit de

cea'mai slabă sullare

a vântului, rotesce mer ei

dea- lungul. pustiului, până ce se înnâcă în Nistru, sai în
Dunăre.
Su
Du
a
1 n'ati

mai

2) o opresci.

rămas

să ghicesc, spre

a-l

pomeni

cu
«

condeiul

mei.

47
In

loc

“ Moldovei,.
grămejore

de posomorilii

Carpaţi,

urieşe

sentinele

ale

nu vedi acolo: decât pitulate şi: împrăsciate
de' pămint, ce se par a fi înălțate cu mâna

omului, căci productele naturii nu pot fi atât de meschine.
In loc de nenumărate ape şi riulețe vedi câte o baltă
sărată, câte un pârâti efemer, ce nu-l vei mai găsi mâne,
sorbit de arşița s6relui ;- sait dai din întâmplare peste
un puț ... vei umbla mult, sermane, până a-i descoperi o pereche!
B. P. Ilasdeu

(născut la 1836).

CAP. In. -

Ea

DESCRIEREA - Aa
sai desoripţiunea

prosaică.

BE

17.

7
Molniţa

!

;. în

|

împreunarea Siretului

cătunul Bălinesci,

care

face parte 'din

acestă comună, spre Nord şi pre: malul deluros al: Sire"tului, “se allă o biserică, sub patronagiul. Sf. Ierarh Ni-

„culae, care e demnă de atenţiune pentri cei. ce studiază
trecutul nostru.
”
II. Ea e zidită de logofătul In. Tăutu pe la anii 7007
-'de la facerea lumii, Dechemavrie. în 6 gile (1498), după
cum

se constată dintro

inscripţiune săpată pe o tablă de

piâtră, ce stă aşedată în zidul

dea- drepta bisericii, spre :

Miegă-qi, la o înălțime de un stânjen
,

St

BISERICA DIN BĂLINESCI.

1. Comuna Zămostia se află, la
cu

se

şi jumătate (3 35);

- acestă - inscripţiune .este în limba slavonă „Şi memor6ză
“despre Ştefan-Vodă, fiul lui Bogdan-Vodă.
Biserica e

de formă lungucţă

'rile poligonale ; temelia,
la pămînt,

e clădită

cu absidele sai

fundu-

la o înălţime “de un metru

cu două
!

rânduri de

de

pietre cioplite;

49

7
,

în sus, trupul bisericii e ficut cu cărămidă mare şi so“lidă, însă unghiurile sînt şi ele încheiate cu pistră cio-.
plită, precum este şi brâul de sub streşină, în jurul
|
bisericii ; tocurile de la uși şi ferestre sînt şi ele de -

pietră

cioplită cu nervure saii ciubuce;

ele se încovâe

sus în arcuri. „Bolta centrală a bisericii, care este sus-.:
“ţinută de arcuri de piâtră, e astădi în. „parte dărâmată,

fiind

acoperemîntul

cu

totul

spart,

ast-fel

încât

apa

ploilor străbate înlăuntru. Tencudla” a dispărut mai pre-

_tutindeni pe din 'lăuntru 'ca şi pe din afară, lăsând a .se vedea: însă că .pereţii externi, precum şi cei interiori
ai

fost

zugrăviți

cu

chipuri

de sfinţi.. Zidul se vede mai

pretutindeni gol, iară la bolți se disting nisce olane,
„dispuse simetric şi ingropate-cu ipsos în zid; pe ale lor
“-

funduri

smălțuite se cunosce

forte bine marca

Moldovei,

„adică zimbrul, steua, doi delfini şi o femee...
„In interiorul bisericii, în partea dreptă a peretelui

ce | Ă

desparte corul de advon, se văd! zugrăviți logofătul Ion

“Tâutu,

cu soția sa Margareta

şi cu fiii lui, Pătraşcu,, I6n:

şi Anastasiii. Chipurile sint acum
aii fost negreşit udate

în rea: stare

desrece

şi şterse de ploi. Logotătul Teutu

este representat dând să îngenucheze dinaintea: unei mici
efigii a bisericii sale. Cele-l-alte personagii sînt înfăţişate,
în partea

opusă, în proporţiuni

-In peristil se văd
lite. Şapte sînt spre
„cioplită, în lungime
vate cu inscripțiuni
-Teutu,

mai mici decât dinsul..

dece morminte care*se cred a fi bolRăsărit, acoperite cu lespedi de pictră
ca. de un metru şi jumătate şi sraslavone... Acelea sînt: al lui Ion

logofăt al lui Ştefan-Voevod,

din 1501;

al fiului

sâi, Teodor, din 20 Septemvrie 1484; al altui hi al s&ii,
Petru, din aceeaşi di; al fiicei sale Vasilica, din 18 Sep-

"temvrie

1495;

al

dâmnei

sait

cneghinei, „soţia lui Ion.

T&utu, logofătul, din 29 Septemvrie 1500; şi, în fine, al:
„ eneghinei Angelina, soţia lui Dragotă Tâutu, din 30 Maiii
1617. Cele-l-alte trei lespegi mormintale, din care una este de om mare, iar două de copii, staii în
i urma aces“ Carte

de citire și compoziţie,

cl. A

Dragorairescu.
7

,

Ă

i
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tora spre Apus, asemenea acoperite cu inscripțiuni slăvone ; transcripțiunea lor n'am putut-o dobindi.

7

Se dice că sub biserică s'ar fi aflând o ascundttore,
"în care staii mai multe obiecte preţiâse; dar intrarea ei
a fost cunoscută numai de un, om betrân, caree astădi a
şi încetat din vicţă.

III. Cu tâte. că biserica logofetului Tăutu de la Bălinesci
este tare stricată, dar tot se 'mai face serviciii într'insa;
ea ar putea exista încă mulţi secoli, de i s'ar face o reparațiune ; alt-fel, în curând, pote deveni o adevărată ruină.
Al.

p

Odobescu.

(1834—1895).

Explicare. — In acâstă composiţie Odobescu, unul dintre
cel mai buni scriitori Români, vrea să ne facă să cunscem una
dintre cele mal vechi biserici din Moldova, biserica, din Bălinesci, interesantă din punct de vedere istoric. In acest scop,

el a trebuit să se ducă la fața loculuica s'o vadă și și-a luat
notițe despre ea : într'acâsta a constat invenţiunea. După aceea
Sa gândit cum să așede aceste notițe în composiţie şiş a ajuns
să stabilescă următorul plan :
1 „Introducerea :

Biserica. din Bălinesci presintă un interes istoric.

“IL. Desvoltarea:
1. Locul unde se află (unde ?):
2, Timpul" când a fost făcută (când?)
3. Agentul :(causa, 'saii originea) (cine-a făcut-o? saii de
unde provine ?)

4. Părțile:
a) construcţia.
b) zugrăviala.
:
c) mormintele și inscripțiunile.
d) ascundătorile.

5. Starea actuală.

51.

III. Conclusiă :
Biserica, din Bălinesci, ca

să nu se dărâme, trebue reparată.

_ Intwacâstaă constat disposiţiunea. După acâsta, servindu-se
de notițele sale; a trebuit să le desvolte şi să 'le îmbrace cu
expresiile cele mal potrivite, căutând să urmeze ordinea, în-: - dicată în plan, adecă să stiliseze composiţiunea. In stilisare,
observăm că i-a venit. mat ușor, ca să împreune prima, idee
din desvoltare, acea :privitâre la loc, cu ideea ce constitue
introducerea, și chiar să, intervertâscă ordinea, începend să ne

spună ma! întâi unde se află biserica şi apoi că 'este vrednică de interesul istoricului, “Tot - aşa ideea privitâre la timp,
a împreunat-o cu ideea privitâre la. origine, începând mai

întâi cu acâsta, (ea e zidită de logofătul Tăutu»). Pe de altă

“parte, vedem că a dat desvoltare neobicinuită indicațiunilor privitâre Ia; deosebitele inscripții arătând cu o exactitate mare

=

locul unde se găsesc ;. şi cu drept cuvânt, pentru că tocmal
aceste inscripţii arată importanţa istorică a bisericii. In fine,

„ultima idee din desvoltare, privitâre la stărea, el actualii, a
„împreunat-o cu - conclusiunea, fiind-că între ea şi ideea “din conclusiune este o strinsă legătură («biserica logofătului Tăutu
e tare stricată... dar ea âr putea exista încă mulţi secoli, de
i sar face o reparaţie. -»).
i
Mal observăm că, Odobescu trece. cu vederea unele lucrul
pe care ar fi putut să ni le spună : așa, ar fi putut spune cu
dea-mănuntul tâte stricăciunile ce are și cine îngrijesce de ea
acum, cum a ajuns în decursul timpului în acea stare, rostul
pentru care a fost. clădită.. Dar unele din aceste lucruri, ca
„bunidră rostul pentru care a fost clădită, se înţelege de la
sine: toţi scim că bisericile sînt clădite întru mărirea: lulDumnedeii, iar altele, or! nu le-a sciut. saii. n'a avut destule
cunoscinţe,—cum ar fi îstoricul el («cum a ajuns în decursul
timpului în acea stare»),—ori nu le-a, găsit destul de interesante
din punctul de vedere al scopului .pe- care îl urmăria prin
composiţia sa («cine o îngrijesce acum și amănunte mai precise

asupra stricăciunilor ce..are>). Acesta. însemnâză că Odobescu,

|
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.

ficeâă composiţia sa, nu. şi-a propus: să ne: facă să, cunostem biserica, din Bălinesci,. din tote „punctele de vedere, ci numai
„ dintr'un punct de vedere, cel arheologgic, adecă întru cât acestă
, “biserică e un. monument. vechii, în. legătură cau istoria. Acest
punct. de vedere constitue tema composiţiei sale.
|
Lucrând ast-fel Odobescu a putut să ne facă cunoscut, să ne.
explice, biserica, din Bălinesci din punct de vedere arheologie,
printr” un: șir de judecăţi: asupra ek, fără să provâce vre-o
"_emoțiune saii vre-o pornire puternică, faţă de- ea. Ceea-ce ne
- interesâză . în acâstă

composiţie sînt toemal aceste judecăţi

pe

_: care autorulle face asupra locului, originei, părților acelei bise"zică şi despre care noi “luăm cunoscință citind proposiţiu- : nile și frasele prin.care el le: formulăză. Cu alte cuvinte, acestă
'composiţie, din punctul de vedere al fondului, este prosaică.
ocasiunea unui
"Acest fond însă "vedem că ese la ivâlă cu
anume. obiect: cu ocasiunea. unei biserici; la ea s'a gândit
scriitorul, despre ea a judecât, iar. nok. citind composiţia. sa,
. despre 'ea învăţăm să judecăm, ce este şi cum este.. Obiectul,
E cu Dr ilejul căruia se manifestă fondul. unui scriitor, se
_mumesce. conţinul. Conţinutul: acestei! composiţiuni - prosaice”
|
|
este dar. biserica din Bălinescl.
Pe de altă parte, observăm . că, acest obiect este un lucrat
de sine ştitător: are deosebite părți .pe Care le. putem prinde
cu vederea dintr'o dată. Composiţiunile care se referă la un .
„lucru de sine stătător se, numesc descri ieră sai doseripțiuni

Ş 11.. Teorie. — Gomposiţiunea, îîn care. arătăm

decăţile,,

emoţiunile,

jJu-

tendinţele . nâstre cu .ocasiunea

unui aer de. sine stătător (lucru, ființă, stare, ale
căror părţi le putem prinde cu privirea. dintro dată)
se numesce descriere sai descripțiune.

Composiţiunea, în

lucru

de

scr ipțiune

sine

care explicăm

stătătoi se numesce
|

prosaică.

prin judecăţi
descriere

Un !

Savu de

Inti”o descripţiune prosaică, nu descriem. mai nici- odată, tote părțile obiectului das. In adevăr, un lueru
a

58
pote fi privit; din multe. punete - de vedere şi ni se.
înfățișeză, „deosebit, după cum îl privim dintrun punct.

sau

altul.

De

obiceiti,- o descripțiune

prosaică

cu-

“prinde cu deosebire însuşirile ce descoperim într însul,
dacă-l privim dintiun anume punct de vedere. Tema.
„unei asemenea, descrieri constă, tocmai din arătarea, _ punctului de vedere . din care. ne interesză, cu :deo„sebire obiectul dat, pe. câtă vreme titlul pâte” “consta,
numai din vorbele prin care îl nuniim, spre a-l deo- E
'sebi de alte obiecte.
”

Judecăţile ce trebue să, coprindă desvoltazea unci..

„ descripțiuni ” prosaice se referă

unde

de obicei

la locul

se află, obiectul ce descriem, la, timpul când s'a

„făcut, la originea, adecă la; causa sait aentul, prin care :

_„

s'a, făcut, la, părţile și însuşirile “ce le are în deose- .
bire -de.. alte obiecte cu care -se asemână, Ba scopul

- pentru - care. s'a, făcut.
In introducere putem. arăta punciul de. vedere 'din
care ne intereseză cu deosebire “obiectul (indicarea
temei) sai categoria de lucrul mai cunoscute cu
care se află în legătură,

In conclusiune putera: arăta, ce credem noi despre.

acel obiect cu privire la, starea lui actuală,
sele lui- pentru viaţă, Seiiniiă, artă, naţiune,
viitorul lui, etc.

Unele deserieri

la fol6-.
ete, la,

n'aii introducere,” altele nai con:

“clusiune ; la altele -lipsesc amândouă,
"Aplicaţie, _De ce composiţia de mai sus este. oo descriere ? Ce
„trebue să înţelegem printr'un lucru de sine stătător ? De ce dicem
"că descrierea de mai sus este prosaică ??. In ce constă tema acestei

descrieri ? La ce se referă de obiceiii judecăţile ce trebue să
punem în desvoltarea unci' descrieri prosaice? Ce putem pune în

„introducere ? Ce

putem

esenţială a descrierii ?

pune |; în conclusiune ?

Care este

partea

-

Exereiţiul' DOARA —sa se citescă șiș să se aplice tâte ideile
de „mal sus Ja composiţiunea <Xigurile din Ibăinescl».
7
y

|

îi

pp
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Bxcrciţiul XXII. — Să se facă; imitândiu- -se composiţia de
mai

sus, descrierea

unei

biserici

cunoscute.

,

pxerciţiul XXIII. — Să se facă descrierea unei grădini,
arătându-se
plan :

cu: deosebire frumuseţea

7

.

Planul

-

—

unei

N.

descrieri

ek,

_

după

.

prosaice.

Grădina-publică din... (saii numele

următorul

-

propriii ce-l portă)..
.

/

.

,

I. Introducerea:
„Grădina, s

II. Desvoltarea :
E

orașului.

pi

IE

“a cine a, făcut-o; .
)
,
d) când a "făcut-o;

“IL. Originea
.

9 2. Locul
ra

pod6ba

- |Î

:

E

-

m.

4).) situația,
ţia, împrejurimile:
împrejurimile;

|. 5) întinderea, și împrejmuirea;

-

a) aleele principale și felui copacilor;

b) pajiștele;

Ma

3. Planul.

.:

|

+ c) lacurile și avuzurile;
d) construcţiile 'care contribue,
maj la (rumușeţea ei;

sai

. Infăţişarea generală. .
III. Conelusiunea :

Dorinţa de a
fr usețată.

fi bine

întreţinută

sâti “de

a fi și mai

îu-
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18.

|

„MAGURILE DIN IBANESCI
Comuna lIbănesci ocupă locul cel mai . culminant al
_delurilor ce se întind 'dea-lungul malului drept al Prutului ; din

acel punct,

„se pornesc

care

domină

tot judeţul Dorohoiii,

spre S. costişele ce despart văile Jijiei, Ibă-

nesei şi Bașeului. Pe podişul lui muntos, spre S$. V. de
satul Ibănesci, este un fel de d€l artificial saii măgură
" colosală având la basă o periferie ca de 4460 metri şi o-“înălțime ca de 557 metri. Ea este ridicată în marginea
unci

păduri

aglomerate.

şi

formată

din

De 'pe culmea

tot. districtul Dorohoiii

năsip, petre mici

şi stânci

ci, vederea se deschide peste

şi chiar până. la Iaşi şi Suceva.

Vârful acestei măgure este trunchiat; el presintă o suprafață plană de formă rotundă ca de 1115 inetri împrejur,
şi pe dînsa se găsesc ruinele unei cetăţui cuprindând ca .
vre-o 90 de metri ; în jurul cetăţii este un şanţ circular
"care are încă 3,35 metri înălţime şi 60 metri lungime în

„părţile unde el mai. există, adecă spre
N. şi V., malul

e

surpat

şi rîpos;

S. şi E. ; iar spre
ţ&râna

din

şanţ se

arată-a fi. fost asvârlită din afară în lăuntru. Pârta cetățuii era aşedată la S. S. E., şi de la dinsa se pornesce
“spre S. drumul care duce la satul ce este astădi situat
pe costa măgurii. La 67. metri spre N..de cetate este
o ridicătură. de pămînt înălțată, ca de 6,70 metri pe
de-asupra cetăţii; ea. pare a fi servit ca punct de observare.
Spre S. de cetăţue, la distanţă de 800 metri este o altă
movilă
metri

având

111,50 metri circonferință la basă şi - 8,92

înălțime ;

de

acolo se pote

observa

tot

inferiorul

cetăţii.

- Şi mai depar te, adecă la 5 chilometri în direcțiunea S.
S. E. mai este încă o movilă având la basă o circonfe-rință

de

vre-o 6

metri

şi 13,38 metri

înălțime, cu o
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Ia
e

'Jormă țuguiată ; din vârful ei se vede lă movila prece"dentă şi chiar până la pârta cetăţii.
Despre cetatea cea mare de pe măgura de la Ibănesci
credința locală o dă ca din timpii. Tătarilor ; unii dic
cum că acolo a tost mânăstire. ...
Al

.

Odobescu

(1834—1895].

_ - Bxplicare.

Odobescu

—

Gercetână

cuvintele

sai

termenii

ce

scriitorul

a întrebuințat în .stilisarea composiţiei de mai sus, '0b-

servăm că unele cuvinte. sînt mai cunoscute de popor, sînt între:
buințate în limba mai tuturor Românilor,
sînt mai românesci;

altele însă sînt mai.puţin
porului

cunoscute

şi sînt întrebuințate

saii cu totul necunoscute po-

mai mult

în graiul

celor

cu

sciinţă

"de carte, sînt mai puţin românescă:
Ast-fel cuvinte ca: loc, dă], a se întinde, dea- „amgul, mal, drept,

culminant— (fr, culininant-e, adj; ; lat. culminare
* Punct= (lat. punetum), *
i

a domina
== (£r. dominer ; lat, dominari),
8. (Sud) = (tr. Sud),
:
8. V. (Sud-Vest) = (fr. “Sud-ouest), |

v.),
p

artificial = (îr. artificiel-le; lat. artificialis-i),
colosală— (îr. colossal-e, adj.; ; lat. Colossus, subst. ;
"grec, ko-

loss6s, subst.),:

.

o

basă
= (îr. base ; lat, basis. gr. basis),

-

periferie — (fr. peripherie; lat. peripheria ; gr. periphăreia),

metr
=— u
(fr. mâtre; lat: metru ; gr. mdtron),
x
a forma = (87. former ; lat. formare),
„a aglomera
= (tr. agglomerer ; lat, aglomerare), *
„district
= (fr. district, subst,; lat. distrietus, 'adj.),
: .- |
"a presinta = (îr. presenter, v.; lat. praesens,
subst., — mai rar: |
jos
3
|
_ Draesentare, v.,

|
- suprafața
= (îr. surface; lat. superficies),
pian
= (îr. plan-e; lat. planus-a-un),
formă = (îr. forme; lat.. forma),
ruină == (îr, ruine; lat, ruina), .
$ -

E

Sai
:

a i

"se aud în graiul mai tuturor Românilor și pentru acâsta pot fi
„socotite drept cuvinte românescă de. baștină.
Din 'contră cuvintele:
+
„a ocupa = (îranţuzescg: ocuper ; 1atinesce : occupare),

tac

„toi, judeţ, a se porni, costişă, a depăşi, vale, podiş,. muntos, sat,
a fi, fel, măgură, a avea, înălțime, ete, sînt cunoscute de popor,

i

BT

circular = (fr. circulaire; lat. circularis-e),
d exista— (fr. ezister;. lat, ezistere),.

E (£Es
= 0
(fr. Est),

N (Nord) (fr. Nord),

E

|

-

i

a fi situa
= t
(îr. situer; lat. situs-c-a-um, adj.),a serv
== i
(îr. servir; lat, servire).
ie
|
observare= (ir. Observer Vi observation subst.; lat, observare v.,

'observatio, subst),

listanță = (îr. distance ; lat. distantia),
circonferință = (tr, cîrconference; lat. cincumferentia),
interior
= (îr. intericur, adj.; lat, interior, adj.),.
chilometru
= (îr. kilometre; gr. chilios şi ntetron,
direcțiune= (îr. direetion ; lat. directio- -0nis),
"precedent
= (îr. precedent, adj. ; lat. praccedere, v.),
local== (fr. local-e; lat. localis),
i
sînt introduse de curând în limbă, odată cu cultura occidentală,
unele, de pe la sfârşitul secolului XVIII şi chiar mai] înainte, dar .
cele mai multe din-prima jumătate a secolului XIX. Ele sînt cu-!
„. noseute cu “deosebire de Românii care aii învăţat carte sai ai trăit
“în atingere cu aceștia. Unele din ele aii început să intre și în popor,
ca buniră- a Ocupă, metru, a forma, ruină, a servi, kilometra ;

„cele-l-alte vor intra cu cât se va răspândi cultura; Cuvintele noi NE
introduse

în limbă se numesc neologisme.

sebire din limba

francesă și limba

latină,

Ele ai fost luate cu deo-

cu scopul

de a putea

exprima și în limba nostră idei pe care strămoşii noștri nu le cu- nosceaii.. Neologismele, servind în genere spre a exprima cu 'deo'sebire idei iar nu simţiri și porniri, sînt mai abstracte şi mai pro-

saice decât cele-l-alte cuvinte băştinaşe ale limbii. Ele dar se pot
întrebuința mai bine. într'o composiţie: prosaică; cu: deosebire
iac efect neplăcut

în composiţiile

poetice.

7,

:

$ 12. Teorie.— Cuvintele sai termenii pe. care un scriitor |
român îi întrebuinţăză în composiţiile sale pot. fi de două
feluri : 1) cuvinte băştinaşe, care. fac parte din limba, rO“mână încă de la originea, ei sai aiă intrat; în organismul ei
de mai multă vrenie și sit cunoscute mai tuturor Românilor; şi-2) cuvinte noi sati neologisme, „pe care le-am introdus în limbă de vre-un secol încâce spre a exprima nisce idei pentru 'care n'aveam- vorbe potrivite. Cele mai: multe
din aceste vorbe sint luate din. limba. latină, din câre se
trage limba, n6stră, și mai cu. sâmă din limba “francesă,
care are aceeaşi prigină ca și limba română.
,

,

-

58
II.

Explicure. —

observăm

că

alte cuvinte

din ele.

românesci ;

de-câte-ori vrem
«metru»,

Cercetând

unele.

să ne

«<chilometru»,

neologismele

nu pot

ele sînt

luate

exprimăm

însemnate

mai

sus,

fi înlocuite în composiţie cu
din

sciinţe

în mod

<periferie»,

și servesc

ori-,

sciinţific.

Ast-fel sînt:

«circumierenţă»,

«suprafaţă».

Aceste neologisme se numesc termeni sai,cuvinte tehnice.
Altele din contră— şi cele mai numerâse— ar putea fi înlocuite
cu vorbe

în loc

de

românesci,

schimbând

«Comuna

Ibănesci

pe ici pe.colo construcţia.

ocupă

locul

cel mai

Ast-fel

culminant al.

delurilor ce se întind dea-lungul malului drept al Prutului;

din

acel punct, care domină tot judeţul Dorohoii, se pornesce spre S.
"costişele ce despart văile Jijiei,. Ibănesci...» am putea dice: «Comuna Ibănesci se află aședată pe locul cel mai ridicat al dâlurilor... , din acel loc, de unde putem privi peste tot judeţul Do-

rohoiii, pornese costișele, ete.», făcena

__ocupă=se

următârele

înlocuiri :

află aşedat - “

!

culminant = ridicat
punct = acel loc

domină
— de unde

„

putem

privi peste

Studiind aceste înlocuiri, vedem însă că unele din

respund

întocmai

cu

gândirea

ce-a

vrut

să exprime

ele nu
autorul,

coci

„redaii acâstă gândire numai aprozimativ. Astfel, când autorul qice
«Comuna... ocupă locul»' e tot una ca şi cum ar dice <ţine şi stă
.pe locul>,

ceea-ce

nu e tot una

cu

«este

aşedat».

Dacă

însă

în loc

de aceste vorbe, arm întrebuința vorbele ţine şi stă pe locul» și
am dice «Comuna Ibănesci fine şi stă pe locul cel mai.;.>, am

„vedea: numaidecât
limba

română,

că acest

mod

de exprimare

e nepotrivii, nenatural,

improprii.

nu

e firese în

Prin

urmare

singurul. chip prin care se pote exprima întocmai gândirea .autorului este întrebuințând, cum el a făcut, neologismul «a ocupa».
Tot așa când am înlocuit «din acel punct, care domină tot judeţul “Dorohoii»

prin

din-acel loc — de unde putem privi peste tot

judeţul...» n'am exprimat întoemai gândirea autorului. Expresiunile întrebuințate de el ne fac într'adevăr să ne gândim la acel 10c
şi la înălţimea

lui faţă de

cele-l-alte

locuri. din judeţul

Dorohoii,

dar nu ne spune-de'loc că de-acolo am putea vedea într'adevăr
tot judeţul. Un loc pâte să fie mai ridicat decât tâte locurile de
prin prejur, fără ca totuși din acel punct să le putem vedea pe tâte
cele-l-alte : unele mai puţin ridicate pot fi ascunse! vederii 'nâstre
de altele mai înalte dar mai puţin înalte decât punctul nostru
de
observaţie. Așa că,şi în acest cas, numai neologismele întrebuin-

E țate de autor redă întoemai gânditea lui. Acelaș.
lucru am putea
dice şi de «culminant», care semănând cu vorba băștinașă
«culme»
2

x

„i

|
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şi având acelaş înţeles cu cuvîntul latinese '«culmen-inis (vâri)
de la care amândouă: derivă, exprimă mai plastie; mai limpede

ideea de «ridicat peste alte locuri mai j6se».

|

!

Din examinarea şi altor „neologisme se pâte vedea că într'adevâr:
"neologismele. care par că pot fi înlocuite cu cuvinte românescă de baștină, nu pot fi înlocuite fără ca gândirea să nu-și piarqă precisiunea, şi fără ca expresiunea să nu devină improprie. Astfel:

1. «artificial». Ar fi prea lung dacă despre tâte lucrurile <artificiale» am gice cu vorbele românesci: <de mâna omului». «Dâl
de mâna

«61

omului»

n'ar îi expresie

făcut de mâna omului»

prea lungi
împroprii.

iar expresiunea

clară

faţă de ideea ce exprimă, par totdtuna nenaturale, sînt
Decât o improprietate de stil, mai bine un neologism.

2. «colosală».
mare»

naturală,

ar fi prea lungă, şi expresiunile ce sînt

En acâstă vorbă

ci și întru cât-va

pune în mirare.

ideea

de

întră nu numai
<măreţ», adecă

ideea de «forte
de ce-va

care

ne

N

Ea nu p6te-ti dar înlocuită cu «fârte mare».

3. «basă». Are înţeles de «temelie», dar nu pâte îi înlocuit totdâuna cu acest cuvînt: Nu putem dice <basa casei», în loc de «temelia casei», nici <temelia conului», în loc de <basa conului». Cuvîntul <temelie> are un înţeles mai concret, ne face mai mult să
simţim lucrurile decât să le înţelegem. De aceea se întrebuinţâză
„cu mai mult succes în composiţiile poetice și retorice, pe când

“pasă, remâne

propriil composiţiunilor. prosaice.:

4. «periferie». Inseninâză «marginea unui lucru care are o formă
rotundă». Var putea fi înlocuit cu «ocol sait „«cercuit», fiind-că
aceste două vorbe se întrebuinţâză numai pentru suprafeţe, pe
când «periferie» se întrebuinţâză și pentru volume. Aci totuși,

-

fiind vorba de cercuitul basei unei măgure, în loc de «periferie»,
scriitorul

ar fi putut pune

<cerGuit».

Dar

din momentul

ce neolo--

gismul. este admis în alte casuri, întrebuinţarea lui devine corectă
oră-de-eâte-oii

5.
putea

nu

«<presintă»,
dice

„el

dă nascere

la o improprietate

În

«el

are

loc de
o

de termeni.

presintă o suprafaţă plană» am.

suprafaţă...»

saii

<el

înfățişâză...»

dar

cea

dintâi expresie este mai abstractă, cea: de-a doua mai concretă de
cât «presintă>. Ce-va mai mult: expresia . <înfăţişâză o . supraîaţă....»:e şi nenaturală şi deci improprie, pentru că. nu e. decât
o traducere după verbul «presintă». Forma corectă, în adevăr,
este: a se înfăţişa, iar nu «a înfățișa».
,

"6, «suprafaţă». Acest cuvînt e mai abstract decât: <faţă», deci e
mai

proprii

pentru

composiţiile

prosaice. Pe de altă parte

pote întrebuința totdâuna unul în locul altuia: Nu putem
«am

pus

pe Ion suprafață

acoperită în mare

de Gheorghe», nici «fața

globului

parte de apă», căci. în acest din urmă

nu

se

dice nici
este

exemplu

:

5
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7
s'ar înţelege că, pe lângă :<faţă», globul mai ar avea o altă parte
"opusă feţei,

şi care

7. <aglomera».

Nu

«înghesuit» pentru

n'ar face

parte” din faţă, — ceea-ce

pâte fi înlocuit
că el mai

nu e exact.

totdauna cu «grămădit»

pâte însemna

«lipit»;

şi

acâsta

sail
în-

.

semnâză şi în bucata de faţă, că lucrurilejînu sînt numai grămă- .
-. dite, înghesuite ci şi «lipite» între ele.
„8. «plană».

E

mai

abstract și deci

mai

propriu “pentru

compo-

siţiile prosaice, decât «neted».
9. «circular». Nu pote fi înlocuit nici prin «rotund» (şanţ, round !) nică prin <cercuit», fiind-că în casul de faţă “ar da nascere ,

"la,o expresie echivocă: «şanţ cercuit»= șanț cu cercuri.
"10. cexistă». Coprinde unul din înțelesurile verbului «a fi», şi
” “anume acela care poate fi redat prin «a dăinui». <A exista»; însă
nu poate fi înlocuit prin <a dăinui», pentru că el arată că un lucru

are

fiinţă, indiferent

dacă

acâstă

fiinţă pâte

saii nu:să 'dăinu-

“ &scă. Pe de altă parte el nu se > pote înlocui totdauna cu ca se afla»
saii <a se găsi»,
.
Neologismele care slujesc unui autor ca să exprime întocmai, |
sai cu precisiune gândirea sa, de și par: că pot fi înlocuite cu alte
cuvinte românesci, se numesc neologisme. proprii dise şi se'pot
întrebuința cu deosebire îîn composiţiile prosaice ; sau, ca elemente
Pa
în. composiţiuni retorice.

. 'Teorie.— Neologismele

sînt de doită feluri: a) ter-

rr

mentă ela
care sînt cuvinte întrebuințate cu deosebire
în: șciinţă și une-ori introduse şi în limba dilnică ;; b) Re:
ologisine propriii dise, care, de şi par că pot fi înlocuite
cu alţe cuvinte românesci, nu-pot fi totuşi înlocuite, pentru .
că
atunci gândirea autorului nu mai este exprimată intocmai cum. a gândit-o el. Cu alte cuvinte înlocuind neologismele dintro composiţie prosaică, cu vorbe românesci de
baştină, gândirea ddvine neprecisă, iar „expresiunea pote
- „deveni, împroprie. i
Neologismele sînt în genere abstracte Şi pot îi întrebuințate în composiţiuni prosaice, mai „puţin în, cele. reţorico
şi mai puţin în cele poetice.. i

Exerciţiul XXIV. — sa se. al6gă ncologismele din compo-

siția «Biserica

din Bălinesci>.

Exereiţiul XAV. —Sa se analiseze una din composiţiile elevilor, arătând cum se preoiscac gândirea. prin termeni propri
i.
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"O'CASĂ BOBRESCA.

O casă boerâscă | era o adevărată

-

Ş

cetate,

un

stat in

stat; nici “poliţia, nici justiția” domnescă nu îndrăsniaisă trecă -pragul porţii unui Ban saii al unui Vornic, de. .
şi un: asemenea “drept nu era: scris nicăeri ; la trebuinţă, .

boerul putea să închidă porţile şi să trăescă luni întregi .
cu familia, cu - slugile şi cu Omenii casei, opt-deci şi o.
'suță de sullete, fără să aibă cea mai mică'trebuinţă de.
cei din afară. Avea mălaiti şi făină, în ambare
;: cămara.
lui gemea de tot felul de băcânii şi “de sărături ; în ţi-

gănie avea franzelari, croitori, cismari, etc. La cas; putea,.
cu 6menii din curte, să se apere în contra puterii dom-nesci, când nu era sprijinită, pe vre-o poruncă de la.
Ţ arigrad.

.

" Partea cașei despre | scara cea mare, cu patru odăi îîn
drepta

şi în stânga

sălii,

aşternute

cu

macaturi

dele ţesute şi cusute ' în casă,. cu sofale, cu
colțuri şi cu perne de jur împrejur, şi alte

şi. per-..

saltele în.
două sai,

trei odăi mai mici pentru grămătic, cafegiii,' ciubucciii şi:
feciorul din casă, formait apartamentul boerului ; partea :
" cea-l-altă a casăi de sus cu sagnâsiii:), cu cămara şi cu
“seara din grădină, erait ale cucânelor şi ale cuconiţelor,

cu jupânesele şi cu fetele din casă, cinci-şase cusătorese:

crescute

de. mici, “fete. de scutelnici 2) saii

Copiii de, sex. bărbătesc
+

locniaii în Deciuri

de boernaşi.

cu dascălul

grec, lângă odaia preotului, şi a cântăreților, în rând cu
. Sofrageria şi cu odăile stolnicului, vătafului şi al chelă-

resei. -In fundul curţii erai grajdurile de două-deci,. trei...
„deci de cai, şoprânele de. dece, cinci-spre- -dece : trăsuri,
1) balcon

închis de uride se pote privi
1
în stradă fără să fii văgut.

2), 6meni scutiţi

de dări

boerilor sati mânăstirilor.

(«bir»), şi care munciaii

-

2

în
i folosul Domnilor

i
care;

căruţe,

62

butci 1) şi. răddvane?);

în unghiii

cu odăile

vizitiilor. şi ale rândaşilor, începea un alt rând de odăi,
unde trăgea grămăticul Iordache, vătaful Dinu, polcov„nicul loniţă, şătrarul Grigore, logofătul Ştefănache, etc.,
când

eraii scoşi din slujbă. Aceştia,

îndată ce intra boerul

în pâne, sburuii cu toţii în tote părţile, ca sameși3), condicari+), zapcii şi se întorceaii iar la tainul boerese în-

dată: ce se mazilia stăpânul ;. aceştia eraii vestiţii ciocoi
hoeresci din tată în fii.
.|

La spatele odăilor logofeţilor, era fânăria, lemnăria şi
grădina în care găsiaj în abundență cireşi pietrâse, caise,
cât pumnul, piersici roşii, struguri tămâioşi şi razachie,

mere domnesci şi pere .bergamoies) ; pe lângă grădină
'o ulicicră *ducea în ţigănie,. curte cu câte-va odăi, în
„care -locuiait şapte-opt familii de ţigani de vatră: pot-

covari, curelari, croitori, spălătorese, etc.
Pentru

ce-va

o asemenea populaţiune bucătăria urma

măreț;

și, în adever,

era

o operă

|
să fie

de arhitectură.

Intr'un colţ al curţii se ridica
un coş ca un obelisc, care
„se deschidea lărgindu-se,
ca o pâlnie: întârsă de-asupra
unei bolte,. care acoperia tot edificiul; în mijloc, sub
deschiderea coșului, era collonul5). de doi stânjeni de
Jung,

în care

se mistuiaii

lemnele

întregi,

cum

veniaii

de la pădure, netăiate, nedespicateşi în care. boul se
putea pune întregîn frigare ; de jur împrejur erai mese,
tarabe

şi cotlone

mai

mici, mulţime

de tâte mărimile şi

de tote gradele; deosebit de bucătarul cel mare, mai
erait şapte-opt rândaşi, care, fie-care bucătăria pentru.
„ clasa la care era orânduit; masa'şi bucatele 'boeresci
.

N

N

.

—
1)
2)
3)
.4)
5)

cupeuri ; trăsuri închise,
trăsură de casă.
casier; perceptor,
E
:
arhivar ; îngrijitor de acte: publice. .
o
un fel'de pere mari, galbene, forte gustâs
e, -

6) vatra.

|

eraii deosebite de ale slugilor, de ale jupâneselor cu fetele
|
|
din casă, şi de. ale logofeţilor.
Una din casele cele mai măreţe din Bucuresci. era casa

Dudescului.
Familia Dudescului era, fără îndoială, cea mai bogată
din țară. Cuprinsul lor în Bucuresci începea de lângă
Sfinţii Apostoli şi mergea până în podul Caliţei :) aprope
de Antim ; cuprindea mai tot spaţiul dintre gârlă şi delul
vestita mahalaia

este astădi

Spirei, locul uide

Dudes-.

mică -urmă

cului, dar unde nu-mai găsesci cea mai

de

acea mărime, nici în zidire, nici în picior de om.

1, Ghica,

pi

|

(1816-1895).
IL. Explicare.

deosebire

— -In

să ne

acestă

composiţie

autorul. vrea

cu

explice și să ne facă să înţelegem cum

era o casă boerâscă

înainte

vreme;

este

prin

urmare0

composiţie prosaică. Casa, boer&scă, fiind un obiect ale cărui

părți s'ar putea, cuprinde dintr'o dată cu privirea, este un
lucru de sine stătător, şi prin urmare corposiţia, prosaică,
prin care ni se face cunoscut, este o descriere. Acestă, des- criere însă, în deosebire de Biserica, din Bălinesci şi «Movilele din Ibănesci», nu se

rapârtă,

la un' anume

lucru,

ci

la mai multe lucruri pe care scriitorul le strînge într'o
singură îcână sai noţiune saii tip. In adevăr, scriitorul nu
n6 descrie

cutare

casă

boersscă,

din

vechime,

ci

cum

era

în genere ori-ce casă boerâscă.. Casele boeresci se vor fi
deosebit între ele,
crierea, autorului
nătâre într'unite
vechime». Aceste

dar aveaii între dinsele asemănări; desse rapârtă numai la; aceste părţi asemăîntr'o singură noţiune «casa boerâscă din
descrieri se numesc deserieri tipice sati

generice. Pe de altă parte, părţile care se. desctiă : odăile boerilor,
grădina și sălaşele ţiganilor, bucătăria, sînt ele înși-le obiecte,
care cuprind mai multe alte părţi importate (a, bucătărie
î) agi, Calea Rahovei.

e

spre” ex. e vorba 'de coş, de cotlon, de mese şi tarabe, etc.).
„pe care scriitorul -găsesce . de. cuvință să le descrie. In
acest cas descrierea lui ia. numirea specială de tabloii. -

„Acestă. descriere este dar un tubloi tipic.
$ 14. Teorie. — Descrierea

,

care are de fond

țiune (iconă sai tip) se nurnesce

o N0- .

descriere tipică sau -

"generică.
| - Descrierea, fie tipică sisail nu, care se raportă,. la un
obiect care e compus din alte obiecte, pe care scriitorul
le descrie cu interes, se numesce tabloii.
- Aplicaţie. — Ce îel-de composiţie este <O' casă boerâscă> din
punctul de vedere al fondului sufletesc, şi pentru ce ? Ce fel de.
composiţie este din punctul de vedere al obiectului .la care se referă ? Ce. însuşiri are obiectul despre care tratâză ? De ce dicem
că «O casă boerâscă» este o descriere tipică ? De ce dicem că e
„un

tabloii ?.

.

E

DR

IL. Explicare. — Ca să compună tabloul tipio de nai
sus, autorul a căutat să se gândâscă mai întâi la, cât mai
multe case boeresci şi. să-şi facă, din tote aceste anintiri
o singură, idee generală 'despre ce era o casă boerâscă. După
aceea a -căutat să-şi dea sâma care erati părţile mai imporiante .la ori-ce asemenea casă, şi a, găsit că aceste părți
erai:. 1) casa propiti qisă, unde locuia, stăpânii, copiii, slugile şi 6menii
'mai .de aprpe ai casei; 2) grădina şi sălașurile de ţigani care făcea. fel de fel de. meşteşuguri

pentru casa,

boer6scă, şi 3) bucătăria

unde trebuia, să se .

pregătscă' mâncare pentru atâţia, Gmeni, Aceste trei părți
esenţiale pe care rând pe “rând a trebuit să le examineze și să le explice în composiţia, sa, se numesc moniente..
După

ce şi-a, fixat aceste momente,

autorul a căutat să-și

amintâscă cum se compunea fie-care din aceste părtă la, cele
mai multe case boeresci. Făcând acâstă operatiune, a găsit
“că prima, parte se compunea, din: a/ apartamentele boe-

„ului;
unde

b/ apartamentul

cuonei şi al fetelor;

stau şi erau educați băeţii,

c): beciurile

alături cu sufrageria şi

slugile ce , ținea de ea;.- d] grajdurile ;- e] odăile vizitiilor
IS
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2

și f] odăile ciocoilor boeresci. Şi tot, ast-fel a, procedatşi
cu cele-l-alte momente până ce a fixat tâte amănuntele co se
găsiati în părtile mai însemnate ale unei case boeresci,

__$ 15. Teorie. —Ca

să compunem

un tabloii, 'mai

întâiu căutăm să fixăm mai multe puncte de privire, de

unde

să, putem

îmbrăţișa, mai bine o parte a, lucrurilor

din car6 so compune obiectul ce vrem să descriem:
„Aceste puncte d6 vedere trebue să fio în genere
puţine și cât mai bătătâre la ochi, pentru ca; prin

ele atențiunea, cititorului să, fic cât mal.bine reţinută,
și să potă cu ușurință subordona, fie-căreia, din ele;

părțile secundare din care fie-care se compune. Aceste
puncte de vedere se numesc momente.
|
Intro deseriere simplă, începem descrierea, de la;

părţi către întreg, întrun tablou, din contră, pornim
de la întreg către părțile lu.

Aplicaţie. — Cum a procedat Ion Ghica în composiţia acestui:
tabloii tipic ? De 'ce a trebuit să-și aducă aminte? Ce a făcut cu
„aceste amintiri ? Cum a căutat să deserie tipul pe care și l-a format

despre o casă

boerâscă ? Ce

sînt

momentele ? Ce deosebire este

între procederea ce trebue să urmăm
între cea cerută de un tabloi?. . -.

la o descriere
|
ÎN

simplă
e

şi
”

Ce cuprinde introducerea ? Ce coprinde conclusia ? De ce despre
conclusie

putem

nu

dice

că e. descriere

tipică?

III. Explieare.— In aeâstă composiţie găsim puţine neologisme :
stai, poliție, justiţie, familie, apartament, sex, abundență, berganotă, operă, arhitectură, obelisc, grad, cele mai multe luate din

latinesce, iar cele-l-alte, din, franţuzesce,

!

Numai unul din ele ar putea fi înlocuite cu alte cuvinte românesci, fără să se clintâscă înţelesul : abundență = belșug ; cele-l-alte -

sînt mai

logismele

t6te termeni tehnici sait neologisme propriii: dise. Neocare

se pot

înlocui

cu alte cuvinte

românesci

sînt pri-

mite în limbă, când înlocuese (precum'e casul cu «abundenţă») cuvinte de origină grecescă, turcâscă, ungurâscă sait slavonă, ce
sună mai puţin frumos decât neologismul înlocuitor. Aceste neologisme s'ar putea numi estetice.
Da
Ori-cum ar fi, în acâstă bucată găsim mult mai puţine neolo-

gisme decât în «Biserica din Bălinesci» şi <Movilele din Ibănesci».

Composiţiile

care n'aii neologisme.saă aii prea puţine se dice că sînt

" Carte de cilire și composițiune,
Bi

”

cl. IV, Dragomirescu,
,

5
:

.
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scrise în stil literar; cele care ai 4 prea multe neologisme se dice
că sînt scrise în stil tehnic sau sciințific, Composiţiile care ai
stil. literar
sciinţific.

sînt:

mai

plăcute

la

citit

decât

cele

scrise

în

In schimb, se găsesc în acâstă composiţie destule vorbe

stil

ce nu

se mai aud în vorbirea de adi, dar care odată se întrebuinţaă în
limbă. Ast-fel sînt: Ban, Vornic, grămătie (= secreta "), ciubuceciă,
"Sagnasiii, scuteluic, stolnic, buică, răduan, polcovnic; șatrar, sa"meş, dintre care cele mai multe sînt nume de funcțiuni sai de
boerii, care astădi ori nu mai sînt ori şi-ait schimbat caracterul,
Autorul le întrebuinţâză pentru că, vorbind de lucruri vechi, nu

le pote

numi,

fără

să

Je schimbe

înţelesul,

decât

tot

mele lor vechiii. Vorbele care s'aii întrebuințat odată în
"numesc Q7 "haisme, și se pot întrebuința și adi ori de câte ori
"numim lucruri ce aii existat odată. Cele mai multe din ele,
sînt cele din acâstă bucată, sînt nisce adevăraţi termeni

cu

nu-

limbă se
vrem să
precum
tehnici.

$ 16. "Teorie. — Neologismele, care ar putea fi înlocuite
cu

cuvinte

de

baştină

românesci,

dar

aă

un

sunet.

mai

: armonios decât acostea și în acelaş timp se potrivesc cu
“firea, limbii nostre, servesc să. facă oxpresiunea mai dulce
la aud şi în acelaş timp s'o -varieze. Ele se pot întrebuința
și se numesc colo; gisme -- estetice.
$17. 'Teorie.— Limba este un organism vii, care se nasce,
orosce, sc preface în decursul timpului, până când more, fie

că dă, fie că nu dă nascere la, alte limbi. Limba română,
s'a,
născut din limba vorbită do coloniştii aduşi de Traian
în
Dacia, adecă din limba: latină, vulgară, care adi e o
limbă

mârtă. Acestă limbă a, primit îîn sînul s&u, mai întâi, elemente
"dacice şi grecesci, apoi, forte multe” Clemeite
slavone (aprope
trei din cinci părţi din vorbele ce avem în limbă sînt
slavone)

şi Cu

vVre-

mea ea le-u plămădit la un loc, pierdendu-şi din
ce în ce ca:

racterul

de

limbă

latină,

şi

transformându-se.

într'o

nouă

limbă : limba, română. Limba, română, ast-fel
formată, a
mai primit apoi prin cărturari şi prin atinge
ri, şi alte elemente : slavone, unguresci, turcesci, grecesci,
şi, acum în
„urmă, latinesci Și franţuzesci, prin care
s'a îmbogăţit, fără
însă să-și piar dă caracterul săi propri. Ast-fe
l că astădi
limbaA nâstră e în deplină
desvoltare.
|
-

”
,

! "- Im+aoâstă

„.

07

desvoltare,.limba,; "precum: vădurăm,

a trebuit

Să-adopte” multe vorbe noi, “multe expresii şi:mu
lte

con-

strucții noi, despre care am ivorbit; pe de
altă parte, însă,
„ea, fără Să-şi piardă caracterul săă proprii,
a pierdut multe
vorbe, expresii și construcţiuni vechi. -Vorb
ele şi construcțiunile ce se , întâlnese forte des în limba, veche şi
nu se.

„+ mai întâlnesc decât rar saă delocîn limba de astădi se
numesc
arhaisme.

.

r

O limbă -trăesce cu atât mai mult şi cu atât devine
mai:
trainică și mai bogată, cu cât scriitorii caută,
să păstreze
în sînul

ei câţ mai

multe

vorbe,

expresii

şi

construcţii,

numai cu condiţie ca, să le întrebuinţeze la loc
potrivit. De
aceea -un scriitor român, care vrea, să-și potă exprim
a tâte -.

ideile sale, trebue să studieze limba română din tâte tim-

purile şi să 'nvieze vorbe, expresii şi construcţii vechi,
care
„pot exprima” unele idei mai cu proprietale decât vorbele
,
“expresiileși construcţiile de adi. Ast-fel noi putem între“buința arhaisme— cu deosebire în stilul literar
— însă e

condiţiunea, ca. întrebuințarea, lor să fie naturală.
Exerciţiul

„composiţia

XXVI. — Să se citescă și să „se caracteriseze:,

«Fundul Oceanului».

Exerciţiul

XXVII. — Să se compună,

imitându-se com-.

- 'posiţia -de mat sus, un tabloii cu tema „«O 'casă țărănâscă»,
“Exerciţiul XXVIII. — Să se compună un tabloii, avend de:
subiect, Oraşul în care se

află scola, după

următorul plan:

| I. Introducerea:

:
|
In ce parte 'a țării se află aședat orașul și ce gânde
sce
Jumea în privința frumuşeţii sau interâsului ce-l deșteptă
pentru
visitatori.
”
.
7

II. Desvoltarea:

i

e

a) Infăţișarea lut când te apropii de el din depăr
tare (pa-

„late, biserici, grădin!).; |

Şi

-

_

68.

„o

v) Infăţișarea stradelor, caselor, Gmenilor când intri în e
pe stradele principale;
Cc) Infăţişarea pieţei - (magazinele șatrele, vîndătorii, cum“părătorit); !
*
d] Grădina publică sai alte locuri mai interesante ce are.
“II

Conclusia : -

Intru. cât
sai

ceea-ce

?

/

sândesce

lumea

despre el este adevrat

nu.

-

20,

FUNDUL

OCEANULUI

<

|

Până acum vre-o .câte-va deci de ani, fundul Oceanului
“nu se cunoscea mai de loc. Unii socotiaii, că e întocmai.
ca şi uscatul,

şi

anume

:credeaii, că

acolo

unde se află

pe ț&rm- un. munte înalt, trebue să fie sub mare o scobitură tot atât de adâncă, pe cât era de înalt muntele.
„Jar alţii credeai din contră, că munţii se prelungesc.pe
'sub apă şi se l6gă între dinşii ca pe uscat. Adi vaporele de r&sboiii, începând de lângă coste (unde. aii mai
mult

interes

. adâncimile
hărţi” pentru

să

cunsscă

până

departe

fundul

fundul)

în

largul

Oceanului

ai. ajuns

să măsore

mării şi s'aii făcut

ca şi pentru

continente.

Şi sa dovedit, contra 1) părerii celor vechi 2), .că cea
mai mare parte a fundului e cuprinsă de nisce câmpii,
mult mai netede ca cele de pe uscat. Afară de locurile
pe

unde

vulcanii

şi coralii ai

ridicat munţi,

afară

de

insule şi câte-va ripi, un călător ar merge pe fundul
Oceanului mii şi mii de chilometri aprâpe, fără să sue

1) mai corect: în contra.
2) expresiunea acelor vechi» nu e precisă, pentru că nu scim dacă
printr'însa autorul. înțelege numai pe Greci şi Romani, saii şi pe alţi

învețaţi de mai încâce,

-

”
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|

|

săii să cobâre.' Unde mai pui 1), că, în deosebire de: scorța
uscatului pe care riurile şi ploile o brăzdâză necontenit
şi o spală până:dă de. stâncă, fundul Oceanului este din

contră aşternut de la mal! spre mijloc cu un nisip . din
ce în .ce mai mărunt (o adevărată făină), care a astupat
şi astupă mereii tote neregularităţile câjei, netegind- -o la

fie-care moment. .
Dacă

însă

-

călătorul

ar părăsi. mijlocul

Oceanului

ferindu-se .de marii stâlpi ai insulelor, s'ar apropia
continente,

ar trebui să incâpă

a se urca

întocmai

|

Şi,

de

ca pe

nisce munţi. Şi s'ar sui pe un povârniş ?) repede, până
ce de-asupra ar mai rămânea o pătură -de apă grosă de 200. metri. De aci înainte începe adevăratul continent,

căci pătura de apă se subţiază pe nesimţite, ca şi cum
apa mării sar fi prelins puţin asupra uscatului.

-Mările acestea puţin adânci (de ex. Marea

Nordului),

a căror ape se furiştză Gre-cum pe podul continentelor,
sint, - la “dreptul vorbind, mai “mult un “fel de golfuri
ale uscatului. şi în timpurile din urmă ai şi căpătat .numele deosebit : mări de transgresiune,

dedrece «trec» din

ținutul Oceanului în ţinutul continentelor.
Sînt însă. vre-o câte-va mări adânci, ca şi Oceanul, dar

cu fundul

fărâmat

mergând - pe

şi plin de Tipi ;; aşa că'un

fundul acestor

mări,

călător,

s'ar osteni

mult

adâncimea

mijlocie a

ridi-

când şi coborind apr6pe ca prin văile munţilor.: Ca
„pildă -păte sluji 2) Mediterana ; ar trebui să pui de 16 ori
Marea Nordului, ca. să faci măcar

Mediteranei; iar fundul ei e. plin de ripe.
-. Fundul scobit al acestor mări în formă de căldare e
«o dovadă, că ele s'aii născut în altei împrejurări, Şi anume,
1) idiolism, adică expresiune proprie limbii române ; ea nu pâtefifi
zedată în aită limbă traducend vorbele din care se compune,
2)

mai

proprii

ar fi «sui;

«del» fiitd-că

e vorba „de

un

drum

<nerge de la vale la del. «Povârniş», «coboriş» se dice de un 'drum
cnerge de la dEl la vale.
"
:
3) mai corect: «ca pildă avem» sai «ca pildă este», !

ce

ce

ME

,

70

când scârța pămintulut
s'a rupt, bucăţile s'aii prăbuşit în

jos, iar apa Oceanului a năvălit acoperind basine aprope
tot aşa de ădânci, ca şi ale adevăratului. Ocean. Ca do-

vadă pote fi citat şi faptul că aceste. mări sînt cele.mai

bogate în insule, vulcani,şi prin urmare în cutremure,—
un semn că nici până astădi bucăţile fundului. nu s'ait

aşegat pe deplin. Spre a se deosebi de.altele, tote aceste.
mări pârtă un nume a parte !): mări de ingresiune.
Mi

a

.

$. Mehedinţi.

Exereiţiul NXIX. — Să se spună dacă acestă bucată este
scrisă în stil literar ori sciinţific.
z

Exerciţiul XXX. — Să se înd repteze expresiile impropriă -

ce “cuprinde bucata urmnătâre:

|

ORAŞUL

Oraşul “Tanger, poreclit

TANGER.
de

Arabi

|

Tangia,

|
ne arată un

tabloi teribil de original prin chichineţile sale albe,
care
se inalță treptat pe câstele a-dout vârfuri apropi
ate.
Imprejuru-i se deșiră un brâti de. ziduri-înălte,
cu meterezuri hodorogile,
iar în mijlocullui
! se ridică doi& minarele pătrate; ale căror cărămidi smăltuite forme
ză fe-

lurite arabescuri 2). Tâte

casele sînt încununate cu terase,

pe care locuitorii sfaii nopţile de vară,
și din depărtare.
ele înfățişeză aspectul unei scări gigant
ice, lipită de spi-

narea culmilor.
produc

o

Albcţa

uniformiiate,

ferestrelor

care

ar

şi lipsa

osteni

de

vederea,

ferestre:
dacă

nu

ar fi străpunsă prin câţi=va copaci, prin colori
tul minareelor şi prin colibele consulilor Europei, văpsit
e în galben,

vinât şi verde.

.

Se

După V, Alecsandri.

- 2 [1821— 1590).

!
1) Expunerea a parle e un neologism
de care avem câteodată trebuinţă, fiind-că ne redă împreunate
ideea de cdeosebit» şi ideea de «la
o parte»; aci însă autorul, spre ă
nu repeta cuvîntul edeosebia. încă
e
dată, îl întrebuințeză numaiîn
acest înțeles în. mod. improprii.
2) Desenuri în stil arab.
”
:
>

Da

STEFAN

CEL

MARE,

-.

Spa avec. Îjlepau Boqa 9 NS MAPE AA CPAT, MBUNOC un:
AErpABA BAPCA CHE MERÎNOGAT ; AE MSATE Opil AA OCNELE OMOPiLA
“papa Saci. Spa NTpPEP AA MÎIUTE, MEAENEBOC, ant ASKpSA cas
IMA CA-A AKONEPE; tit Sua HS KSVETAN AKOAO „pa adpaart. dA
ASKPSpIi “ME PBSBOAE MEIIEP ; “SINE EPA HEROE „MICSIIIII CE BăpA, RA
BABZNAS-A An_ CAN, CA NS pgzpanreze. Il: uetirpS_ AMEEA pap
Pazzo AES BipSa: SIuripEpEA tii Suge-A BIpSHA Anini, MS
nEpAk HAAEIRAIL ș KZ IJIMUAS-CE HESS" _îR0C CA pAgiĂ NE-ACSNpA
sipSu'ropiaop.
Spa. AS moaprE A54, unt (pusa c4s, loraan Boss, Spma
ASH ASAcE AE AS4pSpIAE BÎTEmELIn : KSA CE "PAĂANIAA AM NOMSA SS WI -poayz BSHă c7 (paie. «rponar-as npe I[lepau Boya
NI MABHACTIpEA IlSerua, KS MSATA iBAAE ut DAXHIEpE “r&TSpop
AGKSH TOpIAOp Wăpun, RAT nastrle TOI „KA "ASNA Su Apinre
AA A0p; KA ESHoipr "Tori K& CAS CRANAP E MSAP ENE um
Anspape. ME ASna:moapr'k ASH, put Sivea cpaurrSa I[Irepan Boga, |
NS nEwTpS CSPAEr, KA ACTE „pi MRIIA ASI ASAIeăES, KA EA „AA
AS docr om ES N4RATE,- Wu NEWTpS ASKpSpIAE CAAE: MEAE. Fire- BEIJII,, RApEAE HAMENE Anti ADAM ME AAN Man re, HiME ASaB AIEZA .
US

A-AS

Apus,
„o

Î

a

” Grigoiie Ureche.

R1046),

„ I. Explicare.— In bucata «Ștefan cel Mare», scrisă acum aprâpe
300 de ani, găsim firesce multe vorbe cu alte forme și înţelesuri,
multe expresiuni și construcțiuni arhaice :
1. Vorbe arhaice: «judeţ»
cu înţeles de «judecată»; «<nelene-

vos>
= vrednic;

<a nu se îndărăpta»
=a

nu se da înapoi;

ca se

tâmpla» == a se întâmpla ; «pre»=—pe; «a cunsce», cu înţelesul de
“a vedea,a se *ncredința ; <a se scăpa» (cs'aii scăpat») cuu înţelesul
de «a perde» ; «carele» == care; «nice»=nici,
—

2.

Expresiuni

arhaice:

<om

nu

mare

la-stat» == om

scund,

mărunt ; «întreg la minte», expresie mult mai frumosă decât neolo-

gismul «echilibrat» ; «lucrul săii scia să-l acopere»== scia să-și tăi-

=

72

nuiască planurile ; «lucruri de 'răsb6
— afaceri
e»
militare;
lui luase» =—îl imita; «om cu păcate»==om păcătos. -

3. Construeţiuni

Ştefan

Vodă,

arhaice:

despre care

am

<FEra

acest Ştefan

vorbit, era...

Vodă...

<urma

om. =.

,

«Şi pentru aceea rar răsboii de nu biruia» == Şi de aceea rar
râsboiii în care să nu birue.
<Şi ande-l biruia alţii, nu pierdea nădejdea:= Şi când îl biruia...
.
«urma

«cum

lui luase» == îi luase

se tâmplă din

se întâmpla

ca din

urma,

pomul

pomul

bun

bun

2

îl imita,

și râdă bună se- face» — cum

și r6dă

bună

să se facă.

<Ingropat-aii> = <aii îngropat> (Aceste inversiuni astădi le întrebuinţăm de obiceiii numai în poesie).
«cu multa jale şi plângere tuturor locuitorilor» := cu multă jale

şi plângere

din partea

tuturor

locuitorilors.

“cât plângea» == dedrece plângea.
-.
«carele nimeni din domni nice mai nainte, nice după aceca.
nu
l-aii ajuns» == în privința cărora nimeni ... nu l-a putut ajunge».

II. Explicare, — În acâstă, composiţie,

autorul: caută să

ne facă să întelegem firea şi înfăţişarea lui Stefan cel Mare;
este dar o composiţiune Prosaică.
Ea are de 6bicct un

lucru de sine stătător, adecă, un lucru ale cărui însușiri le

putem privi dintr'o dată ; deci e o descriere. Acest obiect este
o ființă care, pe lângă însuşiri fisice sui materiale (are
trup, membre,
organe), mai are. și calităţi morale sai
„Sufletosci (e însufieţită, gândesce, simte, voesce),-— şi
scopul

ne

descrie

cu

deosebire

însuşirile

morale:

în adevăr numele de Mare.

|

In acâstă descriere găsim unele părţi: care la,
prima vedere parcă nu fac parte din obiectul ci: ast-fel
sînt pările în care ni se spune despre Bogdan Vodă,
că era vitez,

ca şi tatăl stă, despre înmormîntarea, lui Ştefan.
Dar amân- .

an SII

autorul

i

portret,

cra mâinios, de vărsa, chiar sânge nevinovat, -era întreg
la
minte, muncitor, iscusit în răsbâe, ete. In privinia,
însuşirilor fisico ne spune numai că cra '«nu mare la
stat» ;
dar din câte ne spune, înțelogem că Ştefan : Vodă
'merita,

ae

arătându-ne în-

sușirile ci mai importante
, cele materiale cât şi cele
atât
morale. Asemenea, descrieri se numesc portrele. - In
acest

a

autorului este de a; ne face so cunoscem,

73

“două aceste notițe ne întregesc figura lui Ştefan, căci ni-l
arată, având copii buni şi fiind iubit de popor.
-

Ş 18.
Tangă

Teorie. —

însușiri

Descrierea “unci fiinţe, în. care, „pe

fisice

găsim

și însușiri morale,

se

nu-

mesce portret.
Ca să facem un portret; bun trebue să scim să
alegem din numerâsele însușiri pe care le are: ființa,
-ce “descriem, pe acelea care sînt mai importante și
mai isbitore, — adecă pe acelea, care-l deosibesc mai
“bine

de cele-l- alte

fiinţe, asemănătâre.

Aceste însușiri

|

-se numesc trăsuri caracter istice.

Aplicaţie. — Pentru . ce composiţia de mai sus este prosaică?
Pentru ce este o descriere ? Ce se descrie “în acâstă bucată, în
-deosebire de cele-l-alte dscrieri de mai înainte ? Câte feluri de însuşiri deosebim la obiectul acestei descrieri ? De ce gicem că este
“un portret ? Ce fel de idei trebue să punem cu deosebire într'un
portret 3 Care sînt trăsurile caracteristice. morale din portretul

ui

Ştefan Vodă ? Care cele fisice ? Ce se numesce

trăsură carac-

“teristică ?

Exerciţiul

"composiţia

NANI. —

Să

se citescă

și să se-caracteriseze

următâre.

Exerciţiul XASII. — Să se facă după
sus «Portretul Iul Mihaiu Vitezul».

modelul
n

de mai ă

23.
PORTRETUL

LUI TEPEŞ

Nu este imposibil, ba noi
--admite acesta, ca originalul)
să

fi

fost

făcut la

curtea

lui

DIN AMBRAS -.

sîntem aplicaţi!) . chiar a
portretului de la Ambras
Mateiit

Corvin,

pe

când

“Ţepeş petrecea-la Buda, de vre-unul din numeroşii. pic1) mai propriă: înclinați. 2) E vorba de portretul care a fost
zreală a lui Ţepeş şi după care portretul
“fost copiat,

făcut după însă-și înfăţişarea
despre care se: vorbesce aci a

da

|
.

tori italieni ce treceaii pe acolo. Din punct. de vedere
artistic, portretul a fost lucrat fără multă fineţe 1). Cu.

„ tote acestea şi cu tote că culorile copiei sînt forte şterse:
şi greii

de

recunoscu
t,
N

nat dupe natură >).
. Chipul corespunde

cu

avem

însă impresia -unui portret:

|

sulletul lui. Pepeş.

duți şi înholbaţi par obosiţi

|
Ochii pier--

de o lungă iritație nervosă ;.

fața cea suptă pare a fi palidă şi bolnavă; disproporţia.
„buzei de .jos trădâză un tremur nervos nestăpânit, dacă:
cum-va

nu

este

obicinuitul

stigmat 3)

al

degeneraţilor.

Faţa lui "Ţepeş pare a fi fost blondă, culorea părului,
nu se pote determina, atât e de ştersă in copie ;. pare"
însă mai mult blondă saii căruntă decât negră, “Tepeş e îmbrăcat într'o dulamă roşie, cu guler de-:
samur, lungă: şi încheiată la mijloc cu. nasturi de aur
FI
pe.cap portă o şapcă de postav roşu, de jur-împrejur:.
cu o blană albă saii vineţie, steua
de la şapcă e de piâtră.
„galbenă (topaz), în- mijloc cu un rubin încadrat cu
opt.
perle ; din stea. ese

- la rădăcină.

Intreg costumul
acelea.

_?

un imănuchiii

e

Sa

e costumul

-:

de pene cu cinci perle:

SR

unguresc
de pe vremurile: -

î

1.

Explicave. — Composiţia, de mai

portretul

după

lui Vlad

un portret

Vodă “Țepeș,

zugrăvit

sus este tot un portret, :.

pe. care autorul

ce a

j

Bogdan.

ni-l descrie

fost păstrat: multă

vreme:
în castelul Ambzas (Tirol). Acest portret zugrăvit,
el însu-şi,
este numa
un tablou

i o copie după un -tabloti
care a fost. dea-dreptul

înfățișarea lui 'Pepeș.
1) gingăşie

zuorăvit, 'după

E

(meşteşugire gingaşă).

cu proprietate prin agingăşie».

original, adecă după -

«Fineţe»

-

însă

nu

.

propria.

pâteîi înlocuit:

Ă
2) mai-clar :. avem însă impresia
că acestă copie a fost făcută dupăun portret luat după nalură (adecă
dupt propria înfăţişare a lui Ţepeş).
3) pecetie,
aStigmat»: -

semn,

Nici-unul

n

însă

nu

pâte

.

înlocui

Si

A

7

cu

proprietate

pe-

x
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Autorula făcut portretul de mai sus arătând în întro=ducere împrejurările care ne explică cât; de adevăral pote fi portretul ce va face: a/ copia de la Ambras e după un ori-ginal făcut de vre-un pictor italian de la curtea lui Mateii.
Corvin, und petrecea "Ţepeş; DJ originalul, precum se vede:
din telul copiei, e luat după natură (după propria, înfăţi- șare a lui Țepeș). Totuşi c/ portretul-e lucrat fără fineţe, :

(nemeşteşugit şi fără „amiinunte)

şi d) culorile sînt şterse.

Aceste din urmă, două puncte fac pe autor să nu pâtă da.
cu “siguranță, tâte trăsurile fisice ale lui Tepeş.
In desvoltare, autorul ne arată trăsurile caracteristice .
fisice ce sînt; în legătură cu trăsuri caracteristice morale. .
Ast-fel ne arată ochii «pierduţi şi inholbaţă» în legătură cu
starea sufietescă de obosslă produsă printir'o clungă iritaţie .
_ (aţitare, necăjire) nervâsă» ; fața «suptă» şi «palidă», în le-gătură cu starea, lui bolnăvici6să;; buza de jos dispropor- ționată (prea mare), în legătură cu neputinţa de a-şi stăpâni tremurarea, ei, sai ca un «stismat» (semn) alunul «degenerat» (om neîmplinit, stricat din nascere).
'
După aceea autorul ne arată trăsurile fisice nesigure, care nu s6-pot pune uşor în legătură, cu trăsuri caracteristice.
morale: culdrea, feței «blondă» (bălană) ; părul blond sai .cărunt.

In fine, ne
“caracteristică
lisaţia, nâstră
Conclusia

descrie felul vestinintelor, care este o trăsură, .
morală, şi fisică, şi din care se vede că Givi- de atunci era, sub: infuenţa Ungurilor.
lipsesce.

ş 19. Teorie.
în “ crarea, de 'a/lua cunoscinţă de fina “a cărei
portret vrem să-l facem, saii dea- -dreptul sai indirect.

după înfățișări ale ei în tablouri, statui, etc., ori chiar:
după

spusele

sai scrisele

altora. In totuna, însă
î
în.

aceste 'composiţii, ca și in ori-ce composiție prosaică,
trebue să, căutăm ca, ori-ce judecată,

fiinţei descrise să fio adevărată.

vom

face asupra:

.

76

|

Aplicaţie.— De ce composiţia «Portretul lui 'Țepeş din Ambras»
“este o composiţie prosaică ? De ce este o descriere? De ce este
un

portret ? Care sînt isvârele acestui portret și în ce parte a com-

„posiţiei ni se amintesc?
*e ţinta

unei composiţii

De,ce

prosaice

se

amintesc

? In

aceste

isvâre ? Care

ce-a constat invenţiunea por-

tretului lui Stefan cel mare ? In cea constat invenţiunea

„lui 'Țepeş ? Care

dintre

aceste

două

portrete

e mai

portretului

adevărat?

”

Exerciţiul XĂXIII, — Să se facă
după. următorul plan:

portretul unui coleg,

|

I. Intvoducerea:

-

Imprejurările

vărat,

|

-

care pot arăta că portretul ce urmeză e ade-

II. Desvoltarea:

|
Infăţișarea generală (dacă e nalt, dacă

4) 'Trăsurile fisice

„e voinic saii pipernicit).

|

Faţa (fisionomia),
Alte

particularități.

Priceperea, (ce pricepe mai bine, ce
pricepe mat răi).
-0) 'Trăsurile

morale

4 Simţirea

(dacă e simțitor

simţitor).
9) Imbrăcănint A

umbra

E

e

și la ce.e

Purtarea și îndemânarea. .

Ca

semn:

caracteristic al stării lui

morale,

Conelusia :
La ce ar fi bun un asemenea
-zomâne, şi ce-l mai trebue ca să

om ca cetățân al Patriei
se perfecţioneze.

“Bxereiţiul XXXIV.— sa se citescă, să se anali
seze şi să

-se caracteriseze următârele

rile caracteristice morale „de
„lor 'în deosebire de titiu.
+

composiţii,

cele fisice,
|

_

deosebindu-se
și „arătându-se
i

trăsutema
i

NI

a
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BÂRNOVSKI VODA.
Spa “aa .xipea 1) ca Ezpuogcku Roaz d'oapre Tpshpau, ui aa.
MOPTBA YAHHEAOp MăHAPS$ IAPA AA MIMA (POAPTE ApENT, BARA.
un HEAAKOA., Xlzuzeripri un sicepivi KATE 482) (DARST A AA.
(ESTA BpEME, Hi Si AoAui 1”A 2kS7. (DarSr-aS an Aonui:.
Wii Man MSATE, 1ApA KS AMAN „MIAEASUTATE BpEAtt3), Sin .p 40:
AE at, asiţin a 20 ME Ant, Apa EATA 3 au. Mauzcrip'k
A opâui -p- Ham, me ce sie. Gpanra Alapia, um XaursA- aa
„MBT, um Ăparomipua aa GSwlga 0 48 cagmpuuirr 4), uni AS Spsir
uni Ezipuoe, npE5) u8MEAE ca8 „p ROApS Aura Hanu, uni AS HCTOBĂT 6).
uit Bicepika vw MApE „D ÎlN06, A "TZprBA Suge iuti KÎNSA c28.
ere ckpic 7). ÎS "TOATE BSWZTZVIAE EPA CNpE- MAPE; TÂPZ AE CHHE:
Hs

NSPTATBA

'T pEBIA0p- Jnzpzuţieu,

(poapTE cass.
Miron

Costin,

(1630—1691).

25.
CONSTANTIN

VODA

(MAVROCORDAT)

Flu epe Boneranruui Bona EpA 041 ESI, BARA mepcese8),
ÎVapnen CAME MIICTĂTE ; KAUE, ET PEAE, MOPljii TpOABHINIE AA.
OAMENI NS CAS (PREST AD BĂNEAE Mapuen CAME; 'MBAT” „NI Epă.Apara. NSU SpA, ui pecnSHaetuLiue 9) dau, TOATE WApiAE eTpeiule:
1) firea.

2a.
3) în curs de mai mult

timp.

4) a sfârşit-o,
5) după,
6) a sfârşit,

7) zugrăvit,
8) purtările.
9) E un neologism

.
râi audit == corespondenţă.
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-nodpra 1) cz ANRA, [IpEA CiAiTOp CNpE Bem 2), HA CA IJIME ME CE (pax
“ MPHUTpP'AATE. 1țăpit ; LU NpE BSEPII (POAPTE „pi vera, Apă Mokoin
«MAS ARE 'TPEMEPE „pSIAEAE ALApHEH CAAE.
|

!
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ÎI. Neculce,

_[1672—11344].
"26.

i

CÂINELE
-- -

Câinele este un -animal domestic, Corpul s&ii lung şi
subțire este purtat de palru picidre şi e terminat cu o
- codă potrivită şi puţin stutosă. Câinele portă adesea coda
„ “ridicată şi încovoiată spre stânga.
PI
Fie-care picior al. câinelui se termină printr'o' labă
- despicată în cinci degete la picidrele dinainte şi în patru
- degete Ja piciorele dinapoi.
ÎN
_
La partea anteridră a corpului se află capul. EL este
* legat de restul corpului, adecă de trunchiit, printr'un găt
„puternic. Gâtul servă câinelui de razem, când apucă,
: muşcă sait se luptă.
a
-. Capul câinelui este mic în raport. cu corpul; el. se
” termîn.
ină
partea anteridră printr'un bot alungit, îngust
- saii puţin

lăţit.
Pe

părţile

laterale ale capului

sînt” aşe-.

date urechile pe care câinele le portă ridicate în sus
şi
îndreptate înainte, sati le pârtă plecate în jos -(blegi).
* Câinii care pârtă urechile în sus aud mai bine. Ei
mişcă
„urechile şi le întorce spre partea de unde vin sgomotel
e ;
"iar când se gudură pe lângă .stăpân le plecă spre
spate.

Către mijlocul feței, câinele are doi ochi, aşedaţi
în
- nisce scobituri ale feţei, numite «orbitele» ochilor.
In tim--

- pul somnului ochii sînt acoperiţi cu două
membrane
„numite «pledpe». Când câinele ține ochii deschişi,
mişcă
- din 'când în când pleâpele peste ci, adecă clipesce
din
1) avea dorinţa,
2) era sârguitor să afle,
„

8.
ochi.

In

mijlocul

lor

e o

pată

negră, pupila»,

ecare e.

circulară. - *
La vârful botului, câinele are doiiă găuri numite cnări,
şi care. conduc în nas. Prin ele intră aerul în nas și
câinele

mirose.

Mirosul

câinelui

este forte desvoltat. Cu.

ajutorul lui, câinele cun6sce pe stăpân, pe cei-l-alţi Gmeni,
animalele, “precum şi locurile și drumurile pe unde a
* Din

acestă

D

,

i umblat el saii aii călcat alte animale.

câinii sint întrebuinţaţi la venătâre.

causă

Sub nări se află gura, prin care câinele. introduce în,
corpul sâil substanţe cu care se nutresce. Gura este
mărginită de dot buze, una inferidră şi alta! superidră.
Tot

câinelui

corpul

acoperit

este

în

cu: păr,

general

scurt şi aspru. Pe&rul lipsesce însă pe talpa labei şi pe
bot. Pielea care acopere botul e nâgră, sbârcită şi tot.
„dcuna

rece,

când

câinele

e sănătos.

„câinele se înmulţesce forte repede. Căţeua nasce pui
-odată sai de două ori pe an, în număr.de patru
până la opt. La început: căţeii sînt orbi ; după nouă dile,
ochii se deschid şi încep să vadă. Căţeii sint nutriţi cât-va
timp de mumă. Ei sug lapte din nisce glande aşedate pe .
pântece,

numite

«mamele»

sait

-

«ţiţe».

Câinele este forte folositor omului.
stii nedeslipit. şi cel' mai credincios.
omului şi-l vestesce prin. lătratul s&ii,
„cărui animal saii om străin.
Sint fârte multe feluri de câini, care

EI este lovarăşul
El apără locuinţa
de apropierea «orise deosibesc între

ei prin mărimea lor, priu forma. botului,
„irechilor şi prin felul părului. -

Felurile jde câine se „pol
1. Ogarul,

care are capul

ridicate în

sus, dar

ținuta

împărţi în câini de venal, şi

câini: de pază. i
' Printre câini de vânat sînt:
urechile

prin

i

mic, botul lung şi ascuţit,
plecate la

art în jos;

pi-.

ciorele „înalte şi subțiri: corpul subţire şi încovoiat în
sus; părul lins şi scurt saii lung şi lânos. Ogarul veneză
?

e

80

alergând după. vânat, câna îl vede. : El omoră vânatul. '
şi-l mănâncă. Puțin inteligent şi puţin ataşat.
2, Copoiul.saii Copoul este mai scurt ; botul scurt, capul
ce-va mai gros şi mai puternic, urechile plecate în jos.
Părul negru ori galben sai alb cu pete negre sai galbene. El vâneză mirosind urma venatului şi alergă Iă-.
trând după ea. Copoii sînt fârte inteligenţi şi fârte alipiți.
de

stăpâni.

|

3. Prepelicarul are corpul puternicca şi al copoiului,

dar cu picidrele mai'scurte, urechile plecate. Veneză
mirosind ca şi copoiul, şi când 'găsesce vânatul sare asupra.lui

şi-l opresce

fără

să-l omore,

aşteptând

pe stăpân

saii ducendu-l la el. Ei sînt cei-mai inteligenţi şi cei mai
credincioşi câini. |

Printre câiniide pază sînt:
1.: Câinele ciobănesc, cu corpul mare şi puternic, capul

„mare,
„lăţos.

botul scurt şi gros, urechile mici şi drepte, părul

Inteligent şi

credincios,

el

apără

cu prețul vieţii

lui pe stăpân şi vitele lui în contra tuturor ficrelor şi a
Gmenilor str&ini. Adesea se luptă cu urşi şi lupişi cercă

să-i alunge de lângă turme.
|
2. Zăvodul saii câinele care păzesce pe om şi locuinţa”

lui. Are capul mare şi puternic, botul scurt şi gros, buza
de sus mare atârnă în jos, urechile

mic, sur sait galben.
pentiu

6meni.

mici şi drepte. Părul

Câine forte r&iă şi de temut chiar .
|

:

e

„3; Buldogul saii Mopsul, are falca de jos mai
lungă de:

cât cea

de sus,

la mijloc.

încât se văd

care nu-i cunsce.
4.

dinţii ; buza

|

Câini saii Căţeluşi de luz,

|

câinii de

pază

Ia

câini mici şi forte variaţ

în formă, ţinuţi prin case mai
stăpânului.
:
i

Tot între

de sus crăpată.

Câine .răii şi fârte periculos pentru 6menii pe:

putem

mult

pentru

plăcerea

|

pune şi câinii, care

fac servicii speciale, cum sînt:
9. Câinii de la poli, care,pe lângă că aperă
,

mai servă

sI
să tragă săniile Eschimoşilor şi Laponilor. Mari,
ai urechi
drepte.şi fârte lânoşi..
a
o
6. Câinele Bernard, din Alpi, forte mare şi forte
pu-

ternic, lânosşi cu urechile în jos. Caută 6meni
i rătăciţi
prin munţi şi-i conduce la schitul St. Bernar
d,
din mun-

tele Simplon, în Alpi.
a
o
7. Câinele de Tara-Noui, mare, puternic şi lățos, ca şi
câinele Bernard; el are degetele unite: printr'o pieliţă;
de aceea înndtă bine în apă. El scapă Gmenii expuşi. - să.
se înnece în mare şi-i aduce la uscat.
a

Aceste diferite feluri

de câini domestici, fiind-că “se.

deosibesc între „ei numai prin forma unor părţi de la
exteriorul corpului şi prin mărime, se numesc varietăţi

saii rase de câini,

...

.

.

!

|
"Mihail

|

C.. Vlădescu.

Explicare, — Acâstă composiţiune conţine un şirde ju-

decăţi prin care autorul caută să ne facă, să înţelegem ce
este câinele în general; este daro composiţie prosaică. Obi-

cctul acestei
dedrece

composiţii

icâna,

imaginea

este

un

lucru. do sine: stătător,

sai ideea,

ce ne

facem

în minte

despre câini în genere, se "compune din părţi pe care, le
putem cuprinde cu privirea, dintr'o dată ;, acestă composiţie
este

dar:o

descriere.

Câinele,

obiectul acestei descricri, are.

trăsuri caracteristice şi morale şi materiale ; deci acâstă de-

„scriere este un povtvet. In acelaș timp aceste trăsuri carac„teristice

mai

nu

tuturor;

sînt ale unui câine

prin urmare

ci sînt ale tuturor

sati „ale

descrierea, este generică

sati ti-

pică. Portretele tipice se mai numesc caracteve. Composiţia,

„de mai sus estd dar un caracter.
„.

Că

să

facă acestă,

composiţie

a
autorul

a trebuit: 1) să E

cunoscă cu dea-mănuntul cât mai mulți câini, şi cât mai

multe feluri de câini; 2) să deosibâscă, însușirile ce. se
găsesc la toţi câinii, adecă „cele esenţiale. (e domestic, o credincios, are patru picidre,

are cinci

Carte de citire și composițiune, cl. IV, Dragomirescu.

degete la, picidrele
.

5

92
" dinnainte

și patru

la cele dinapoi, etc.), de însuşirile ce sc

găsesc numai la, unii saă accidentale ori secundare (câinele
adesea portă,. c6da, ridicată ; pielea botului. e rece când
câinele e sănătos; părul câinelui e în general scurtşi
aspru); și 3) să împartă câiniiîn două grupe: câinii de
vânat şi câinii de pază, punând printre cei dintâi : ogarul
copoiul şi prepelicarul, iar printre cei de-al doilea : câinele
ciobănesc, zăvodul, buldogul, căţelușii de lux, câinii de la
pol, câinele Bernand şi câinele de Tara, nouă.
Aceste idei, găsite prin invenţiune, autorul le-a aşedat
în plan. În înfroducere ne-a spus că genul ce desorie face
parte dintr'un gen mai cuprindător: genul animalelor

domestice. După aceea, în desvoltave a pus: 1) însuşirile
privitore la: a/ corp, b/ membre, c/ cap, d/ înveliș (păr,
„ piele); 2)' modul cum se înmulţesc câinii ; 3) folosul ce
tragem de la ei; şi 4) de speciile mai însemnate ce le ai.

Nu ne-a

vorbit însă

autorul de timpul

cât. trăesc

câinii

şi câttăesc, nici de locul unde trăesc (dacă trăese saiă nu
pe îdtă suprafaţa pămîntului sai numai în anume clime). *
- La arătarea însușirilor, autorul însă a insistat prea mult
asupra, celor cunoscute şi nu ne-a arătat cu deosebire pe
cele caracteristice, în virtutea cărora. putem mai bine
deosebi câinele de cele-l-alte animale asemănătdre, cum
sînt: lupul, vulpea, hiena, etc.
In fine; în conclusie, ne-a explicat un termen de sciință,
arătându-ne că deosebitele feluri sai specii de câini portă

„în sciinţă numele.de varietăţi sai vase.
Notă. — Ideea despre mal multe lucruri sai fiinţe de acelaș fel o
- numim gen ; felurile de ființe sai lucruri ce intră întrun gen se numesc specii.
Așa,

câinii de pază sînt o specie față de: genul

. descriem numai

«câini!

«câine».

Când

am

vrea să

de pază», atunci aceștia ar deveni gen, iar felu-

„rile câinilor ce intră în acâstă categorie, ar deveni specii ; -și din "contră,
dacă am vrea să descriem categoria, «carnivorelor>, acestea ar constitui
genul, iar «câinele», care -e numai un fel de carnivor, ar constitui specia.
Să nu se confunde! dar aceste numiri cu aceleași numiri! întrebuințate în
Sciinţele Naturale.
Mat
s

$ 20. „Teorie, = Descrierile care ai de

obiect o idee

83

y

generală, despre fiinţe care au nu numai însușiri fisice
ci și însușiri morăle, se numesc portrete generice sai
tipice. sai, cu un singur cuvînt, caractere.

„Ideea,

în care
Spre

n6scem
descriem,

generală, descrisă se numesce

gen; - felurile

se împarte, specii.
o.
a compune un caracter trebue:

|
10 să cu-

cât mai mulţi individi din genul ce vrem să
și de tâte felurile ; 20

să, alegem,

din nu-

merosele însușiri ce le vom fi observat la, ei, pe cele

esențiale, adecă pe acelea, care se găsesc, sau preSupunem că, se găsesc, la toţi, şi să le deosebim de
cele: accidentale sai întâmplătâre, care se găsesc nu-.
mai la unii; 3 să deosebim, cu: ajutorul acestor
„ amănunte accidentale, felurile sau speciile mai însem-

“nate'în care. se subdivide genul descris.

De

Spre a nu încărca, prea mult descrierea, este bine
să lăsăm la, o parte însușirile ce. presupunem că sînt:

„cunoscute și să ne ocupăm cu deosebire de cele mai .
puţin cunoscute și mai cu s6mă de cele caracteristice .
adecă de acelea care ne fac mai ușor să distingem

genul

dat

Stilisarea

de

alte

o

sciinţific;: mai

genuri

facem
rar

în

de

asem&nătâre.

cele mai

stil literar.

a

multe
Cele

mai

ori în stil

sînt însă cele care sînt scrise în stil literar.

frumâse

.

In, descrierile tipice adese-ori întrebuințăm expresia,

în general saii în genere, spre a, arăta, că, însușirăa,
despre care o vorba, mo ai toţi individii “genului,
ci numai cea mai mare parte dintr'înșii. Caracterele
„” accidentale le arătăm cu vorbele câte-odată, une-ori,
adesea, în cutare împrejurări, ete.
Aplicaţie.— Ce fel de composiţie este composiţia de mai
sus din
punctul de vedere al fondului ? Dar din. punctul de vedere
al
obiectului ? In ce se asâmână acâstă composiţie cu +Casa
Dudescului> ? In ce se deosibesce de ea? In ce se asâmănă
eu «Stefan
cel Mare» ? In ce se deosibesce de ea? Pentru ce dicem
că este

un portret generic saii un caracter ? Ce se înţelege prin însușir
i.

E
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”

ă

compunem

să

“ajunge
specie ?.

“

Ei

putem

esenţiale? -Ce, prin însuşiri accidentale ?. Cum

caractere

sai

un caracter

?

Ce este. un gen?

Ce este o

-

Exerciţiul XXXV.— Să se/ citâseă, să se caracteriseze şi
să se facă, planul composiţiei următore Barza» ; — să se spună
în ce se deosibesce stilul el de al composiţiei precedente.
XXXVI.—

Exeveiiul
delul de

mai

sus,

. generale :, «Albina»,

Să se facă un caracter după mo-

avend de

obiect.

unul

din

următârele

<Pisica», «Boul», «Omula.

idei -

:

BARZA.
N

,

Intre pas&rilc de uscat, care trăesc la câmp, şi “pasările
înnotătore, cn degetele. labelor impreunate, ce-şi fac
veacul pe “apă, se găsesce. marea familie a pascrilor de
țărm, a căror labă fără peliță între degete, neputend avea
sprijin pe apă, trebue să umble pe pămint,. al căror cioc
lung, altoit pe un gât lung, se întinde înainte spre a
căuta hrana sub elementul lichid. Intre numerâsele fa- milii ale acestui
viilor,

aceea

ne întâmpină
debsibesc”

popor

a berzelor,

amfibiii
mai

cea dintâiui;

numai prin

ori- care alta, .

ea are dout specii, care: se.

culore,

pare că sub aceeaşi formă

de'pe ţermii mării şi ilu-

vestită decât

căci,

de

altminteri,

se

şi după. acelaş desen, "natura

a produs de dout ori aceeaşi pasăre, una albă şi ceal-altă negră ; acestă: deosebire,: când tâte cele-l- alte caraclere sînt asemenea, nu s'ar ținea în semă, dacă aceste

dout pasări n'ar mai fi: deosebite prin instinct şi năravuri., Barza nâgră caută locurile pustii, locuesce în pă“duri,

cutreeră

mlăștinele

retrase şi-şi face

cuibul în de-

sişul pădurilor. Barza albă din. potrivă, şi-alege locaşul
pe la locuinţele nâstre; se aş6dă pe turnuri, pe coşurile
şi vârfurile

edificiilor;

prietenă

â omului, ea

împărlă-

,

a...

" şesce cu el locuinţa şi chiar ţinuturile lui; pesciiesce
în
riurile nostre, vânâză până şi în grădinile nâstre,; se sta-

bilesce în mijlocul oraşelor, fără ca sgomotul să o sperie;

şi, peste tot, 6spete respectat şi bine-venit,

€a- -şi plătesce

Să

cu servicii tributul ce datoresce societăţii; fiina mai civilisată, ea este în acelaş timp şi mai

prăsitore, mai nu-

merâsă şi mai răspândită decât barza negră, care pare
a se mărgini în unele țări şi totdeuna în locuri singuratice..

;

Se crede că barza are calităţi moirale, al căror tabloii :
este de cinste: cumpătarea, fidelitâtea casnică, dragostea
fiescă şi părintescă. Şi, întradevăr, barza hrănesce multă
vreme puii si şi nu-i părăsesce; până nu-i vede că sînt.
în stare de a se apăra şi de a hrăni, că încep a se aventa

"din cuib afară şi a se încercala sbor, ea îi portă .pe aripele sale, îi apără de primejdii, într'atâta, că s'aii. vedut.
casuri, când, neputendu-i scăpa,a preferit să piară cu

ci decât să-i părăsescă ;; mulţi aii vâdut-o dând semne
de dragoste, şi chiar de recunoscinţă, pentru locurile. şi
|

6speţii ce. aii primit-o. Se mai spune că a fost augită:
tocând pe dinaintea uşilor, ca şi când ar fi vrut să vestescă

întârcerea

sa,

saii,

plecând,

să

facă

un

semn

de

rămas-bun ; dar aceste calităţi morale nu sînt nimic faţă
de dragostea ce o arată

şi duiosele îngrijiri ce daii aceste

a

paseri părinţilor lor prea slabi saii prea bătrâni.
S'aii vădut

adesea

berze

tinere şi: sănătâse

aduccud

mâncare altora, care, stând pe maiginea cuibului, păreaii
lâncede 'şi slăbite, — fie din. întâmplare, fie că într'adever
barza;

cum

aii spus-o cei vechi, are mişcătorul

instinct

de a îndulci bitrâneţile, şi că. natura, punând până şi în inimă

de dobitâce aceste cucernice simțiri, cărora

- aşa de des nu li se supune,

omul

a vrut să ne dea o pildă..

Rolin1).
ne spune că însuşirile morale, ale berzei eraii
causa de căpetenie pentru care Egiptenii o respectaii;
7

- 1) Scriitor frances,

pa

care. a trăit în prima jumătate a sec. XVIII.

.

-

86.

şi pote. că este o. rămăşiţă din acestă veche părere credința poporului, că barza aduce fericirea casei pe care
se stabilesce,
La cei vechi, a omori o barză, care este vrăjmaşa spe„țelor stricătâre, era .o crimă. In Tesalia, era pedepsit
cu mortea ori-cine ar fi ucis vre-una din aceste pasări,—
atât eraii de trebuinci6se acestei ţări, pe care o curăţia
de şerpi. In Orient,:se mai păstreză încă o parte din
acest respect pentru acestă pas&re; Romanii nu o mâncaii:
„un. cetăţen. care, printr'un lux ciudat, mâncase una, fu

pedepsit cu batjocura poporului. De altmintrelea, carnea
acestei paseri nu este îndestul: de bună : spre a fi căutată,
şi acestă
nâstră,

pasere, născută
nu

e ficută

să

prietena nâstră
ne fe

şi aprope sluga

victimă.
După “Buffon.

„Exerciţiul XXXVII.
- mătorul

subiect
.şi după

— Să se compună un caracter cu ururmătorul. plan,

fără

să se întrebu-

inţeze -nică un: neologism.
„e

PI

|

-

4

- "ȚĂRANUL ROMÂN
Introducerea:

Importanța ţăranului d
Desvoltare ea:

cele-l-alte stări. sociale.
|

a

ME

„ii

“e

a) Infăţişarea

peherălă eimplă,

simpatică, neingrijită, sta-

tura; mijlocie, bine legată)...
0) .Insușiri: fisice (Români. bălani la câmp, 6cheși: la munte

ochi .căpril, ochi negri, rar albaștri;—p&r castani, per negru;
—-

mai

puţin. voinici,

mal voinici,.

|

”

-“0) Insușiri -morale (neîncredător. și-scum
ş
p la vorbă;. bun la

inimă ; muncitor, dar fără ordine;

viața lur; răbdător).

i

nepăsător. de sănătatea și

- Conclusia :
Ce trebue
vărata

-

să facem pentru

înălțime

j

ca țăranul român

să fie Ja ade-

faţă de cerințele Patrie). .

28,

TEPEŞ ŞI IVAN GROZNICUL
E forte grei

a da

o judecată

gură asupra caracterului

definitivă, hotărită şi si-

lui Ţepeş. :

7

Un lucru este însă constant!) în “domnia lui : schin- siuirile Gmenilor, fără deosebire de sex, de vârstă, de
aclsă, de nâm. Cel mai neînsemnat motiv îi este suficient *
peniru a condamna?) la morte prin ţepă, prin foc, prin

apă şi prin tote torturile imaginabile. Acestea erati pentru
"dinsul o plăcere diabolic 3). El prânzia liniştit în mijlocul

„celor. ce se sbăteaii în ţepe, asista la frigerea
cați în foc,

tăia şi spinteca

Gmeni

cu

celor arun- |

mâna sa

proprie.

“Ast-fel Ţepeş ne aduce aminte de 4) tiranii cei mari, .
ca Nero şi Ivan Grâznicul.
Mai ales între acest din urmă şi Tepeş constatăm
o 'sumă de asemânări. “Ivan Groznicul, ca şi Tepeş,a
masacrat oraşe întregi, ca Novgorodul, şi a dat chinurilor celor mai cumplite pe boerii bănuiţi ca duşmani
sait temuţi; el nu s'a sfiit să-şi omâre pe rudele cele
mai de-aprâpe şi pe fiul s&i propriii; se dice că ardea

pe

6meni de vii şi că el singur

trăgea

cu cleştele jar

1) 'ceea-ce se găsesce necontenit ; statornic.
7
.
2) Mai literar şi mai corect românesce : . Pentru un motiv de nimic
el e în stare să condamne... ; suficien
= tîn destulător, de ajuns.
3) Mai literar.şi mai corect românesce : Pentru acestea el simția o
plăcere. . . ; diabolie=— drăcesc; dar acest termen românese.: adrăceses,
are un înţeles mai vulgar şi mai puțin serios, decât neologismul «dia,
„bolic»,
4) Aci mai corect ape,
-

|

s8

sub picidrele lor. Dar cu atâta asemănarea n'ar fi prea
[rapantă :): câţi tirande
i felul acesta nu are evul medii?
„Ceea-ce caracteriseză însă în deosebi pe aceşti doi,
este
acea trăsdiură ironică 2), care insoţesce tote crimele lor,
acea diabolică plăcere3) ce o simţiaii ei în a provoc
a

întâi pe Gmeni să greşască, ca- să-i pâtă apoi chinui."
De

şi

însă

amândoi

crudi,

eraii amândoi

poltroni +),

"când îşi simţiaii viaţa în primejdie. O dovadă
despre
acesta a dat Ţepeş prin fuga lui de Mahomed;
Ivan
Groznicul a dat forte multe. Când lumea din
Moscva se
aştepta la sosirea Tătarului Achmat în cetate
, Ivan fu
cuprins de o grâză aşa..de mare, încât îşi
luă nevasta,

„copiii cei mici și comorile,

şi fugi din cetate; . fiul stii

mai mare r&mase: în Moscva. Temându-s
: apoi
e de o
- conjurație, el îşi luă comorile şi fugi la
Vologda ; într'o
„ Vreme se gândi să fugă în Anglia |
Nu este lucru întâmplător că 'Ivan a avut
în istoriografie 5) aceeaşi sârte cu Vlad Ţepeş: crugd
imile amândorora ait isbit fantasia 6) poporului, şi,
fiind-că ele se
„esercitaii mai ales asupra boerilor, poporul
şi-a închipuit

că eraii pedepse drepte pentru faptele lor rele.
De aceea

Ivan a rămas până astăgdi în fantasia
2) poporului rus
un ţar crud, dar drept. Tot aşa a fost ideal
isat 3) şi 'Tepeş,
nu atât însă în fantasia ) poporului
, a istoricilor şi
cât
poeţilor.
|
IN
- Şi totuşi Ivan a dat tâtă viaţa lui
semne de o bâlă
mentală, pe care . unii ai identificato . cu «mania furie

- 8) înfrumusețat,
9) Vegi 3 şi 7.

imaginaţia,

.
,

.

stilul,

Se

N

6) închipuirea,
7) Vedi 3,

”

PI

şi; mişei,
5). istorie,

!
PNI

1) isbitore; care ne face o
impresiune deosebită,
2) caracteristică de a fi batj
ocoritori,
.
3) Acestă expresie trebue înloc
uită cualta spre a varia
) frico

89:

Dundă» *), alţii cu

«nevrastenia. generală» 2), urmată de”

o alienație mentală primară 3), ce se. numesce «paranoia

idiopathica chronica».
a
3
|
Să nu fi fost ore şi Vlad "Ţepeş un ast-fel de bolnav?

--De şi nu ne putem pronunţa

din

urmă soluţie:)

cu siguranţă

pentru acestă

asupra. lui Vlad: Ţepeş, totuşi sînt

multe motive ce ne faca crede că el, dacă nu suferea
tocmai de bola lui Ivan Grâznicul, era totuşi o minte .
anormală 5),

în fie-care

bolnăvici6să.

om

un

duşman,

Ivan

era

care

umbla

bănuitor

după

şi

vedea .

viaţa lui;

la el găsim un motiv şi o 'explicare:. boerii îl făcuseră
să fie bănuitor cât timp era încă copil; el îşi r&sbuna

pentru abusurile, batjocurile şi intrigile, cărora căduse
de mai multe ori jertfă în tinereţea sa; crudimile :lui
Ţepeş n'ai nici un moliv, nici-o explicar
Căci:e.
ce. l-ar
fi putut îndemna pe cl să înțepe şi să ardă de vii pe

acei negustori din ţara Bârsei, care îşi vedeaii de neg6-:

țele lor la Brăila? Saii ce l-ar fi făcut să înţepe pe su-

puşii regelui unguresc, cu ajutorul căruia se "nălţase în
scaun? De ce, în sfârşit, înțepa el, pe femei şi pe copii,

de ce:arunca în foc pe săraci şi pe ologi, de ce tortura

pe călugări, de ce ţintuia cue în capetele solilor, de ce

“chinuia păsările şi şorecii. pe care-i prindea
sore? Acestea sint crudimi ce nu-şi aii sema
crudimile lui Nero, Caligula şi Domițian.
Ţepeş
Romei.

era

un artist în .crimă,.
:

ca

și acești
i

N

în închidecât în.
Cesari

1,

ai.

Bogdan.

1) aă arătat că e una şi aceeaşi cu nebunia furiosă,
2) slăbiciunea

generală

a nervilor,

ce se

constată

prin

uşore dureri

de cap, neputinţă de a lucra, neliniște, amețeli, etc.
" 8)'primul grad de nebunie,
|
4) conclusie ; încheere ; deslegarea unei probleme;
5) nesănătâsă ; deosebită de aceea a âmenilor «sănătoşi» («normali»).

90
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“Explicarea L.— In acestă composiţie, autorul face o serie
de judecăţi prin care ne explică cum era, firea lui Ţepeş

față de aceea a lui Ivan Grâznicul; este deci
țiune prosaică.

„nisce

fiinţe ale

"dată

cu privirea;

Acestă

căror

composiţie

o conposi-

prosaică are de obiect

însuşiriJe putem

deci este 0, descriere.

cuprinde dintro
Descrierea, acestor

fiinţe se face asemănându-le sati comparându-le una cu alta,

prin urmare întrun chip deosebitde cum am făcut descrierile de până aci. O asemenea descriere se numesce
paralelă.
|

Ca, să compună acestă paralelă, autorul a trebuit să cu-

noscă bine. cele două pers6ne, pe care le compară, şi să scie
a alege ceea-ce este mai caracteristic, fie ca, asemănare fie

ca, deosebire între ele. După ce şi-a strîns materialul, el şi-a
făcut planul şi l-a, executat precum urmâză :
|
„Mai întâi, a căutat să arate în introducere câte de grei

-să dea cine-va o judecată, definitivă asupra firii lui 'Pepeş;

și, după ce ne-a arătat faptele lui îngrozitore, a ajuns
să-l compare cu tiranii cei mari, Nero Și Ivan. Grâznicul.
In desvoltare, a

lăsat

cu asemănările

dintre

pe

Nero

Ţepeş

la o

şi

parte . şi

Ţarul

s'a, 'ocupat;

rusesc, stabilind:

a) că amân
erai do
de-o-poi
trivă, de crudi ; b) că, erai iro-

nici în crudimea, lor; c) că erati fricoşi ; d) că amânaoi ai,
avut aceeaşi sorlă în imaginaţia urmaşilor, cu deosebire
— şi aci a început deosebirile — a) că Ivan Gr6znicul este

considerat de către poporul de jos. ca un tiran
drept, 'pe
când Ţepeş este considerat ast-fel de către cărburari
;

b) că Ivan suferia
de o bâlă, nervâsă, cunoscută, pe când

„despre 'Țepeș numai se presupune că avea mintea, bolnavă
,
dar nu ni se arată sigur de ce anume bslă; c)
că la Ivan
găsim totdâuna o motivarea crimelor lui, pe
când la
Ţepeş crimele par că nu ai nici un motiv. Acest
ă din
urmă deosebire. duce pe autor la conclusiunea
că Ţepeş
era un artist în crimă, adecă .făcea, crimele fără, nici
un
„alt scop decât ca să facă crime (și într'asta,
se apropie
de

tiranii Romei, Nero, Caligula, Domițian).

:
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$ 21. Teorie.— Când o descriere nu se referă, nuiai la un singur “Tucru sau la, o singură categorie de
lucruri ci la, două sai chiar mai multe, Și cuprinde.
asemănările și deosebirile caracteristice dintre ele,

atunci ea se numesce paralelă.
Spre a compune o paralelă, trebue, mai întâi, ca și
la, cele-l-alte feluri de descrieri, să cunscem bine

obiectele

între

facem comparațiune ;

să

viem

care

apoi, să alegem: a) care sînt asemenările mai isbitâre,
ce cuprind într însele alte asemănări mai puţin impor-.
tante ; și D) care sînt deosebirile care fac ca. fie-care:
dintre aceste obiecte să aibă propria lor individuali-

tate sait personalitate.
In composiție

putem

pune

întâi. asemănările.

mai

și-apoi deosebirile, saii întâi deosebirile și-apoi ase mănările, sai le putem tracta, în acelaș timp. pe amân=
două, — după cum e mai potrivit cu natura, subiectului.
Exerciţiul XXXVIII. — Să se citescă, să se analiseze și
„Să se arate planul composiţiel

următore.

ixercițiul XXXIX. — Să se compună după modelul de
mal sus, o paralelă între” «Nicolae Mavrogheni și I6n Vodă cel
cumplit».

o

.

7

!

Explicarea 11. — In acâstă composiţiune autorul -întrebuinţâză
în afară. de cuvinte neaoş românesci, multe neologisme. Astfel definitiv, caracter, constant, sex, clasă, suficient, condamna, .
„tortură, imaginabil, diabolic, asista, proprii, tiran, constata, ma- |
sacra, frapant, ev, mediii, caracterisa,' ironic, provoca, " poltron,
conjurație, istoriografie, fantasie, exercita, idealisa, istorie, poet,
mental, manie, furibund, nevrastenie, general, alienaţie, primar,
paranoia idiopathica chronica, pronunţa, siguranţă, soluţie, anormal,

explicare, abus, intrigă, artist, crimă.

Unele din ele sînt tehnice şi-şi păstrâză chiar forma limbii
originale ; ele: sînt străine şi nu fac parte din organismul “limbii
n6stre:

«paranoia idiopathica

chronica».

Sînt

ca nisce

nume

pro-

prii pe:care nu le poţi schimba. Altele sînt tehnice, dar“ împrumută forme românesci şi pot face > parte din limba. nâstră sciinţi7

|

Le
fică; ast: fel sînt:
«
tală primară.

Multe
„

sînt neologisme

clasă, imaginabil,

“woea,

conjurație,

" primar,

cu

propriii iso:

propriii,

tiran,

exercita,

pronunţa,

In locul lor
vinte

storigratie nevrastenie general,

idealisa,

greii putem

definitiv, caracter,

constata,

soluţie, anormal,

alienaţie men

caracterisa,

istoric, poet,

manie,

general,

explicare, abuz, intrigă,

întrebuința

sex,

ironic, pro-

cu proprietate

românesci.

artist.

alte cu-

Câte-va sint neologisme estetice : de şi pot îi prea bine înlo- cuite cu cuvinte românesci intrate în limbă de mai multă vreme,
” totuşi sînt primite, fiind-că, pe lângă că se potrivesc
cu firea limbii,
sînt mai ușâre la pronunţat, sînt mai scurte şi mai alese. Ast-fel
în loc de motiv putem dice «pricină», dar «pricină» e mal lung
„şi mai puţin frumos decât «motiv».
'Tot așa suficient = îndestulător, de-ajuns ; ev == vâc; mediit == de mijloc; a asista==a fi de

îaţă ; fantasie== închipuire ; masacra— măcelări; crimă— fără de
lege.. Altele, pe
îrumos; ast-fel

lângă
sînt:

bolic == drăcese.

că se potrivesc cu firea limbii, sună mai
condamna == osîndi ; tortură
= chin ; dia-

|

Dar în
mai găsim

afară.de neologisme tehnice, propriii dise și estetice,
câte-va - neologisme care nici nu se potrivesc cu firea

limbii

nu

nică

sună

"vintele românesci

mai

frumos, nici

care le pot: înlocui.

nu

sînt mai

alese

Ast-fel sînt:

decât

cu-

frapant=is-

bitor ; poltron == fricos, mișel ; furibund— furios., Acest fel de
neologisme se numese " varbarisme. Ele mar trebui introduse în
Simbă sub nici un cuvînt.
:
.
”

$ 22. Teorie.

prună

—

Cuvintele « şi

fără necesitate

construcţiunile

ce se

îm-

din limbi străine şi care nu se po-

trivesc cu firea. limbii n6stre se numesc barbarisme.: In
scrierea, n6stră trebue să ne ferim de barbarisme.

Exerciţiul NL. — Să se îndrepteze barbarismele din următârea, composiţie; apol să se analiseze, să se caracteriseze
și să i se facă, planul.
Ea

29.
CAROL

XII ŞI PETRU

CEL

MARE

Acesta fu la 9 Iulie a anului 1709 ca si: se dea acea
bătălie decisivă de la Pultava între cei doi mai
singulari monarhi ce erai: atunci în lume : Carol XII, ilustrat
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prin “nouă. ani de victorie; Petre - Alexiovici; prin nouă

ani de osteneli,

ca să-și facă

o ste

lot aşa

de

bună. ca

şi cea suedeză ; unul glorios, fiind-că dăruise state; altul,
fiind-că civilisase pe ale sale ; Cărol iubind periculele şi
necombătend decât pentru glorie ; Alexiovici nefugind
de loc de primejdie şi luptându- -se numai pentru, interesele sale; monarhul suedez darnic prin grandârea
sufletului ; Rusul nefiind niciodată liberal, decât numai
când avea un scopos în vedere; cel d'intâiii cumpâtat şi Stăpân pe sine ca nimeni altul, de un natural magnanim
şi care s'arălase stlbatie numai o dată; cel de-al doilea
neavând despuiată

rudeţea educaţiunii sale şi a ţării sale,

pe cât de teribil pentru

sujeţii săi, pe atât de admirabil

"către străini. şi prea adonat la desfrâuri care i-aii scurtat

chiar dilele. Carol avea titlul de invincibil,şi-l putea pierde
întrun moment; nemurile: dăduse de mult lui Pelru:
- Alexiovici

numele

perdut, fiindcă

de

mare,

pe

nu victoriile

care,

învins, nu

i-l dăduse.

,

După

,

a

|

l-ar

fi

-

|

Voltaire,

i|

30.

MESOPOTAMIA ODINIGRĂ ŞI ASTĂDI

Un şes intins; mărginit. de trei părţi! cu şiruri de munţi,
care se înalţă: spre fund unii peste alţii, ca treptele unui

amfiteatru : acesta .este şesul Mesopotamiei, care spre
Miagă-di se“ pierde în sînul golfului Persic 'şi în pustiurile Arabiei deşarte. Dou& .. Navi, largi şi-aii croit matca
lor,

unul

spre “Apus

şi cel-l- alt

spre

Răsărit

de

acestă

câmpie: Eufratul îşi cară liniştit şi maiestos apele sale
spre mare, după cea adăpat în drumul stii, spre drepla,
pustiurile

din

vecinătate, şi, pămîntul

negru

şi roditor

"care se întinde spre stânga ; iar “Tigrul alergă furios şi'.
lurburat.spre

aceeaşi: ţintă, după

Primăverii ținuturile

ce a înnecat în timpul

din' preajmă-i şi după

ogdrele neapărate de zăgazuri.
In acest ținut a trăit odinisră

|ce aa pustiit

o lume întregă

« de po-
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pore, diferite prin originea
lor, diferite prin graiul lor
dar mai cu semă diferite
Aici aii înflorit oraşe mari,

lor, diferite prin moravurile
şi prin întocmirile lor sociale,
prin gradul lor de cultură.
precum pămîntul. de atunci

încâce n'a mai vădut, oraşe bogate în temple şi în palate 'cu- ziduri puternice şi cu şanţuri adânci, întărite,

Acele

temple -eraii

colorate, cu

feţe deosebite

din etaj

„în etaj şi se ridicaii în văzduh până la înălţimi ameţitore,

iar palatele aveaii păduri de columne!) şi dome 2) uriaşe
care strălucaiii sub cerul pururea senin şi albastru al
-. Mesopotamiei. Eraii minuni pe care mintea omenâscă

nu şi le mai pâte închipui,
nemesurate,

atât din pricina mărimii lor

cât şi a bogăției

pietrelor

din care

fuseseră

zidite. Odinioră, canale largi, ca şi 'matca ambelor fluvii
la împreunare, duceait pretutindeni prin câmpie prisosul
apelor, dând rod ogorelor, purtând pe adâncurile lor năvile încărcale şi adăpând pădurile de naramze şi de
smochini, dumbrăvile de palmieri eleganți 5) şi de chiparoşi înalţi, subțiri şi negri, sait ocolind ostrâvele de sicomori +) îmb&trâniţi

şi. umbroșt.

,

Dar acesta era în «vremuri vechi: astădi, în aceleaşi
locuri se întinde nemărginitul deşert de €rbă pârlită de
sore. Canalele de odinidră s'aii- secat şi peste dinsele
ciobanul Deduin5) îşi mână turmele sale; iar templele
maiestose şi largi, palatele nemă&surate,în ale căror curti
puteaii să se piardă armate întregi şi cavalerii de care €),

aii. cădut în ruine, s'aii prefăcut în munţi de humă, care
se ridică singuratici, pe când în locul oraşelor de altă
1) stâlpi (cotâne ; columne) aşa de multe cum ar fi copacii în pădure,
2) turnuri mari boltite.
3) palmieri (palmi) cu forme distinse, trumâse, având înălțimea și
grosimea

trunchiului

perfect

potrivită

cu

corâna

frunzelor.

4) un fel de smochin, originar din Egipt.
9) Beduinii sînt Arabi nomagi ce trăese prin pustie.
6) Multe popâre vechi aveati un fel de 6ste cu ostaşi
din nisce mici care trase
«o cavalerie de care»,

de cai. O

asemenea

oste era.

:

|
ce se luptaii

o <cavalerie», însă
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dată n'aii mai

râmas

decât şanţuri pe jumătate

umplute

şi muchi de ziduri de cărămidă, prin găurile
cărora se
ascund

şacalii şi hienele sălbatice. Dr

cortul beduinului

„rătăcitor se mai vede une-ori la marginea zării saii cara-:
vana de cămile, care, străbătând rar pustiul, mai însuf
leţesc

solul şi tristețea adâncă din acestă câmpie fermecător
e,
totuşi. «Pustiul

și singurătatea,

dice

Loflus 1), sînt mai

triste şi mai pătrundătâre decât ori unde aiurea. Nicăeri

nu mai vedi prefirându-se vre-un şivoii de apă pe la pâlel
e
rarelor coline, nici un palmier numai înverdesce peste
aceste ruini. Până şi hiena şi şacalul par'că fug la veder
ea
acestui loc tăcut. Niciodată vulturul nu plutesce prin
văzduh peste acest deşert gol şi uscat. Nici un fir de
€rbă, nici măcar o insectă nu pot trăi în părţile locului,
Numai mucegaiul stricător, care se înfige pe faţa. măcinată a cărămidilor sparte, pâte să se laude cu stăpânirea absolută peste aceste ruini tăcute şi triste».
Faţă cu acest pusliii tăcut şi trist s'ar putea întreba
ori-cine : e cine-va în stare să reconstituescă, fie chiar
în lumea închipuirii, palatele şi templele de: altă-dată cu
frumuseţea: şi mărimea

lor impunetore,

dacă

nimic

nu

sa păstrat din aceste clădiri, decât acele coline singuratice ? E cine-va în stare: să urmărescă pas cu pas fasele diferite politice şi . sociale prin care a trecut lumea

invechită chaldeo-semită2),

când nouă nici isvorele locale 2),

sub forma de scrieri istorice,
nu ne spun nimic, şi ceea
ce este mai fără nădejde, nici isvârele din literatura

elenă nu sînt mai vorbăreţe ?. Celui

ce ar deslega acestă

problemă, ori-ce minte sănătâsă ar fi înclinată să-i strige:

«iată o minune I»

-

:

" Teohari Anlonescu.

Î) Un învățat engles carea trăit pe la jumătatea secolului XIX.
(din

2) poporele vechi de rasă semită

care aii trăit în

Chaldea, la împreunarea

care fac parte Arabii şi Livreii)

Tigrului

şi Eufratului, şi la

Vărsarea lor în Golful Persic. Mai corect: «lumea atât de veche...»
3) resturile de monumente,
cărțile
de origină chaldeo-semită,ce ar
?
s

Putea

să ne

informeze “despre

ceea

ce

a

fost

acea

lume.-

i:
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Explicare. — Ta acestă _coinposiţie autorul vrea să ne
explice cum era odinidră, Mesopotamia, și cum este astădi.
El face dar o paralelă între ceea-ce a, fost şi ceea-ce
este.
„Acesta, însemnâză că, noi putem face o paralelă
şi între
unul şi acelaș lucru, dacă- 1 luăm în două timpuri
deosebite.

23, Teorie, — Paralela pote să aibă de obiect
Şi A ul Și acelaș lucru, dacă, putem să conip
arăm
asemănările. Și deosebirilo- dintre starea, lui
dintrun
timp și dintre starea, lui din alt timp.,
Aplicaţie. — Ce deosebire este între compos
iţia de mai sus și
în cele de mai "nainte, din punctul de vedere
al obiectului ? De ce
putem s'0 numim paralelă? Dar din punctul
de vedere al fondului
ce îel de composiţie este? Care sînt elemen
tele poetice ce cu- prinde ? Care sînt elementele retorice? Ce
raport este între acâstă
composiţie şi un tabloi ?
.

Exerciţiul. XLI. — sa se compună, după modelul de, mal

sus, o

patalelă

având

de

obiect

una din

temele

următore

:

«România odinidră și astădi»; «Românul în timpul verii
și În,
timpul crnei»; «Omul la tinereţe și la bătrân
eţe».

Berciţiul XIII: —.Să.se citâscă, să se analis
eze și să
"sa caracteriseze comiposiţia “Leul și Tigrul»;
să i se facăyu
planul.
.
Exerciţiul NLIII: — Sa se compună o paralelă
după următorul Plan și cu' următorul subiect:

ĂRANUL
IL, Introdusevea

ŞI ORAȘANUL

::

Intre: locuitorii unei țări, pe lângă alte , deose
bit după. fisic,
după moral, după profesiuni, una dintre cele
mai însemnate
este aceea ce se face din punctul de vedere
al centrelor de

pcpulaţiune
în sate. :

unde trăesc; după cum
E
N

adecă

trăese

în: orașe sau
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II. Desvoltare ea:

In ce se asemănă și în ce. se deosibesce țăranal şi otășanul ::.
a) In privința culturii.
|
o
i
|
ocupațianiă.
»
b): >

0)
d)

>
»:

>
>»

îmbrăcământei.
petrecerilor.

a

e)

»

>

ideilor ce unul

are de cel-l-all.
-

7

a

/

un. Conclusia ::
De și deosebiți, ei trebuesc
cirea Patriel.

să „fie strins

uniţi pentra

ferii

7

31.
LEUL: ŞI TIGRUL.
In clasa. animalelor carnivore, întâiii avem

pe eii, al.

doilea pe tigru, şi dedrece cine e întâiti, chiar în răi,
este totdcuna cel mai mare şi adesea cel mai bun,— cine
e al doilea e de, obiceiii cel 'mai r&i din toţi. La lei,
trufia,- curagiul şi forţa sînt unite cu nobleea, bunătatea

şi mărinimia;

pe când tigrul e josnic în sălbăticia lui,

crud fără motiv, adecă

fără

trebuinţă: .

Aşa e în tote lucrurile, în care rangul se datoresce
forţei; cel d'intâiit,: care pote tot, este mai puțin tiran.

decât cel-l-alt, care, neputând

să se bucure de o putere

deplină, îşi r&sbună întrebuinţând

râii forța pe care singur

şi-a putut-o însuşi. De aceea tigrul este mai de temut
decât leul. Acesta adesea uită că e rege, adecă cel mai
puternic dintre tâte animalele; călcând. cu un pas liniştit, el nu atacă niciodată pe om, dacă nu e aţițat,
nu-şi iuţesce paşii, nu alârgă,, nu vâneză decât când îl
zoresce

fomea,—tigrul

din potrivă, chiar

când e sătul de

carne, par'că tot ar bea sânge, furia lui n'are alt răgaz
decât timpul

ce-i trebue

ca să întindă

curse; apucă

şi

sfâşieo nouă pradă cu aceeaşi turbare pe care a întreCarte

de citire şi composiţitne,

cl..1V,

Dragomirescu.

:

1?

98!

buinţat-o când a doborit pe cea d'intâiii; e prăpădul
ținuturilor pe care le locuesce, nu-i e frică nici de ve-

dereâ, nici de armele omului; gâtue şi prăpădesce turmele de animale domestice, omoră tote dobitâcele sălbatice, puii de elefant, tinerii rinoceri şi câteodatăse
încumeteză să înfrunte chiar pe lei. |
|
forma corpului de obiceiii se potrivesce cu caracterul.
Leul are aerul nobil; înălțimea piciârelor lui e propor„ţionată cu lungimea corpului ; câma desă şi mare, care

“îi acoperă umerii şi-i umbresce faţa, privirea lui sigură,
mersul lui grav, totul pare că-ţi arată mândra şi maiestâsa lui voinicie. Tigrul cu corpul prea lung faţă cu picidrele-i prea scurte, cu capul gol, cu ochii rătăciţi, cu
limba ca sângele şi totdeuna scâsă afară din gură, par'că
e icâna groznică a crudimii, care nu se mai satură;
mare drept ori-ce instinct, decât o turbare necurmată,
o furie orbă, care nu vede nimic, nu deosibesce nimic
şi care îl face adesea să-şi mănânce propriii săi pui şi

să sfâşie pe mama

lor, când
|

acesta vrea să-i apere.

|

$ 24. Recapitulare.

După Buffon.

— Composiţiile

în care un

scriitor își exprimă, cu deosebire judecăţile sale asu-

„Pra

unui

lucru,

cu scop

ca, să ne facă să-l înțelegem,

se numesc composiţii prosaice.
Dacă obiectul unei composiţii
stătător (lucru sai ființă), adecă
pot să fie cuprinse cu: privirea
siția se numesce descripție saii
Când

„ele

acel lucru descris

înși-le

este un lucru de sine
dacă, tâte părțile lui
dinta'o dată, compodescriere.

are părţi interesante, care

merită -a fi descrise,

tabloii.

:

descrierea,
|

devine
E

Dacă, lucrul de sine stătător descris are și însușiri

morale și insușşiri materiale, descrierea, este portret.
Descrierea, fie simplă, fie tabloă sai portret; se

numesce

tipică -saii generică,

dacă; se

raportă lao

99

totalitate de lucruri care pâte fi arătate printr'un
“singur nume (substantiv comun).
-

Portretele generale sai tipice se numesc Și caractere. :

Descrierea, a, două obiecte saii a unui singur obiect

în două

momente

diferite, prin arătarea, asemănărilor

şi deosebirilor dintre ele, se numesce

paralelă.

Descrierea, prosaică, pâte fi scrisă sait în stil sciințific, întrebuinţând termeni tehnici și neologisme! pro-

priu dise ; sai în stil literar, ferindu-ne cât mai mult
„de cuvinte tehnice sau de neologisme. Dacă vrem
ca; composiția, nstră, 'să, pâtă, fi înțelâsă, de .cât mai
mulți 6meni, trebue să, întrebuințăm stilul literar; dacă

„Vrem

ca composiția

„specialiști, o scriem
e mai

precis,

redă

stilul literar e mai
şarea
<

generală
-

n6stră,

să, intereseze

numai

po .

în stil sciinţifie. Stilul sciinţific

gândirea,

exact și în amănunte ;

clar şi redă

a lucrurilor.

.

exact numai înfăți,

-

a

Cap.

0

>

NARAȚIUNEA
sati povestirea prosaică,.
.

|
sa
DIN VIAȚA LUI CREANGĂ
Sînt născut la 1 Martie 1837;în satul Humulescii, ju-"

“dețul Nemţului, plasa de Sus, din părinţi români: Ştefan

-a'lui Petrea Ciubotariul :) din Humulescişi soția sa Sma-

-

randa, născută David Creangă din judeţul Nemţului.

Intâi şi 'ntâi am, început a înveţa. crucea-ajută 2), după
moda veche, la şesla din Humulesci, o chilie făcută cu

cheltuela. sătenilor, prin îndemnul şi osârdia 2) părintelui

I6n Humulescu, care avea o mână

de

minte

certe!

şi multă

Pole

să

bunătate

fi fost

de

de învăţătură,

de inimă,

vre-o

Dumnedeii

.

ii

.

”

i

să-l

un-spre-dece ani, când

„am început a învăţa. Seiii că. eram atunci
- strijit, prizărit5) şi fricos şi de umbra mea,
ÎN

un car'-

IE

|

un băet+)
e

-

1) Nume propriii. Ca nume comun, ciubotariti
= cismar. *
2) Inainte vreme, copiii la şeâlă, înainte.de a începe lecţia,
qiceat
«Cruce ajutăs! scurtă rugăciune către Dumnedeii,
spre a'le ușura învă-

tătura,

3) arh. == sîrguință,

4) băiat,

5) pipernicit,

-

-

!
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„Dascălul nostru era un hojteiii 1) frumos, sdravăn şi:
“Yoinic şi-l chema Vasile a 2) Vasilicăi. EI era. şi dascălul .
bisericii
din sat, Un sorocovăţ?) nemţese plătia tata pe
Hină dascălului, ca să mă înveţe.
în satşi

„Peste

la şcâlă:

Şi pe atunci îmi diceait

Ionică a lui Ştefan

a Petrei.

|

vr'un an, vornicul prindend la ste cu

arcanul

pe bădiţa +) Vasile, dascălul nostru, şcola a remas pustie,
iar noi şcolarii, care eram peste patru-deci la numtr
,

„.„ ne-am împrăsciat
“iarăşi

pe la casele nostre. După vr'un an,

s'a deschis şcâla. Dar dascălul Iordache, fiind cam

<hilaciii5), a început a ne ridic de urechi la fârta ($),
de-asupra uşii, şi a ne prea îndesi la-spinare) cu Sfintul

„Neculai,

un biciă de curele

făcut şi dăruit şeâlei de Moş

Fotea, cojocariul?) satului...Şi: aşa, de unde până atunci
mE duceam cu: drag la şcâlă, am început a umbla hucii-

_ marginea 8); o di m& duceam,
"prinsesema ceti o lecăs), :
Tata: nu

scia carte

două

nu, dar

de fel şi nici mult

tot de-

haz nu

făcea

de dinsa. El cam ades'îmi dicea: «Logofete, brînză ?n
„«cui, lapte acru ?n călămări 20); cam prea te codesci la
" atrebă; me tem că de atâta cărturărie n'a avea cine

„«să ne

tragă ciubotele 1)». Dar mama, luând de s&mă 12)

cum, înveţam
mine;

şi

cii, ajunse a ceti la. ceaslov mai bine decât

se bucura

Î) fiăcăii..
2) al.

grozav,

a

când

vedea

că me

trag la:

,

3) saii sorcovăt
= sfanț == 0,80 bani. .

" 4) nenea, neica.

E

e

3) om căruia îi plăcea să se îmbete
" 6) a ne urechia şi a ne bate. |

7) cojocarul.

8)

hoinar.

:

- 9) putin, niţel.

.-.

i
IE

10) călimară,
11) cismele, -.

12) luând sema, observând.

DI

N
şi să se

a

a

i

mânie lesne.
i

a

E)

ă
|

”
Ni
-

.

LE

-

Ă

)

„
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carte. Din partea tatei, puteam

să reniân cum era mai

bine :: «Nică a lui Ștefan a Petrei», om de trehă şi gospodar în sat la Humulesci. Mama însă era în stare să

târcă

n

furcă şi să înv&ţ mai departe. Dai ce să mai

învăţ în Humulesci ? căci. în biserică cetiam şi cântam

pe dinafară
Intr'o di,
cârnilegă *),
pe la noi,
Alecu Baloş

aşedat în

tâte truparele 1), ca şi dascălul Iordache. |
aşa prin -câşlegile Crăciunului, aprâpe de
viind bunicu-meii David Creangă, din Pipirig
m'a luat şi m'a dus la munte în şesla lui
din satul Broscenii, judeţul Suceva, şi m'a

gazdă cu tâtă. cheltuela

care. avea

două capre

lui, la una Irinuca,

pline de râe. De aici urmam

şc6lă ; şi ori s'a prins cartea

de

mine

ori

nu,

la

dar râea

„căprescă sciii că sa prins, |
Aprope. de : Florii, profesorul Nanu mi-a dat drumul
acasă,

şi

de la

Brosceni

„Bistriţa,la Borca;

'de

am

venit cu: nisce“plutaşi, pe

la Borca,

cu o rudă a mea, pe

Plaiul-Bătrân în Pipirig şi din Pipirig la Humulesci. Şi,

“când m'ait vădut tata şi mama tuns chilug 3) şi plin de
râe, bucuria lor n'a fost prâstă.
Ce să facă ? Aîi început
a m&

scălda, ba cu leşie de

ciocălăi ), ba .cu

usuc35) de

lână, ba a mă unge cu dohotc) şi într'o săptămână m'ait

izbăvit de podobă.
un

«Îngerul

Dar şi eii le-am tras în diua de Pasci

a strigat»

la “biserică,

de-aii rămas tâle ba-

bele din sat cu gura căscată la mine. Dascălul Iordache

râmăsese
mamă,

acum

pe jos;

credând

că am

eraa

să

cincea rotă la car. Bicta

es un

al doilea

Cucuzel,

s'a

pus cu rugăminte pe lângă tata. şi m'a dat să înveţ psaltichie 7) la un psalt 5) de Ia biserica Adormirea din Târgul
1) tropare, cântece bisericeşti.
2) lăsata secului.
3) la piele.
4) coceni,
|

|

5) murdăriile prinse în lâna oilor,
6) borhot. |
7) musică bisericescă,
S) cântăreţ.

a
!

|

e
£

E
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Nemţului, peste baltă, la vre-o două svârlituri de piatră
departe de satul nostru. Trei husăşi 1) plătia acum tata

pe lună pentru mine. O crnă am învăţat şi la acestă
şc6lă, - erna-ce mai puteam învăţa ; iar vara nu făceam
purici mulţi pe la şcâlă, trebuia s'ajut acasă; la tors în
pieptănaşi 2), la nevedit, la făcut ţevi cu sucala şi la tors
cu râta. Câte trei-patru oci3) de canură 4) torceam pe di; m&€ întreceam cu fetele cele mari din tors, şi ele din
reutate m& porocliaii «lon Torcălăii».
"

I,

Creangă.

(1337—1859).
„Eplicare. I. — In acâstă composiţie, antorul, I6n Creangă,
unul din cei mai buni scriitori ai noştri, ne spune întrun
şir de judecăți o parte din viaţa lui, căutând să ne facă .
a înțelege deosebitele fapte ce s'aii petrecut în acest timp ;
este dar o composiţie prosaică. Prin aceste judecăţi el nu
explică un lucru de sine stătător, ale cărui părți le putem
cuprinde cu privirea, dintr'odată, ci un fapt, ale cărui părți
se întâmplă una după alta, şi nu le putem. înţelege, decât,
dacă le spunem pe rând.
Deosebitele părţi, din a căror înşirare se compune faptul,
se numesc momente succesive, iar composiţia, prin care facem cunoscut faptul, arătând deosebitele lui momente succesive, se numesce naraţiune sai povestire.
Mai observăm că
acestă naraţiune are de obiect: viaţa unui om — viața,
scriitorului Creangă şi este compusă chiar de elî îusu-şi.
„0 asemenea, naraţiune se numesce autobiografie.

$ 25. Teorie. — Composiţiunile, care aii de obiect
an. fapt și arată, una după alta, deosebitele fapte
mai mărunte, din care acel fapt se compune, se numMesc na aţiuni sai povestiri,
„ Faptele mai puţin însemnate,a căror înşirare suc1) sfanţi unguresci,
2)

pieptenii

cu

3) oca,

4) fire de ţesut,

care

se

piaptănă

lâna.

„104

„cesivăz constitue faptul narat;, se numesc momente suc* cesive sait numai momente.
a
|
Când naraţiunea, urmăresce să ne spună, cum sa
întâmplat “în adevăr faptul, ea se numesce prosaică.
Nararea, vieţii unui om de către sine însu-și se numesce autobiografie. . *
Aplicaţie. — Ce ni se explică în compaosiţia de mai sus ? Spuneţi câte-va judecăţi prin care ni se explică viaţa lui Creangă?
Ce fel de composiţie este din punctul de vedere al fondului? Ce
obiect are ? In ce se deosibesce de obiectele tractate în feluri"tele descrieri de până acum ? Ce este un fapt ? In ce se descom" .'pune? De ce dicem că composiţia de mai sus eo naraţiune ? De
'ce dicem

„

că este o autobiografie

?

-

Exereiţiul XLIV. — Să se facă un resumat

„ţiunea

«Din viaţa

-

după nara-

lut Crângă».

Exerciţiul XLV. — Să se compună
după modelul de mai sus.

câte o autobiografie
-

II. Explicare. — In composiţia «Din viaţa lui Crânga
> găsim
prea puţine neologisme— «modă», «profesor», şi anume
de acelea
care ai pătruns chiar în limba poporului ; găsim iarăşi
6re-care :
arhaisme—<psalt», <psaltichie», «sorocovăţ», «husăș»,
«cruce-ajută> ;
— în schimb, găsim fârte multe cuvinte ce se găsesc
în popor care
decinu sînt nici neologisme nici arhaisme, dar pe
care totuşi nu
“le întrebuinţâză toţi Românii. Ast-fel sînt:
_
ciubotar, prizărit, holteiii, bădiţă, chilaciu, huciă-m
arginea, o
l&că,

cârnilâgă, chilug, dohot, ciocălăi,

Tot aşa găsim câte-va cuvinte de aceeași natură
cu altă formă
decât cea întrebuințată de obiceiii în limba
literară. Ast-fel:
o
cojocariul == cojocarul
"
câlămări == călimări - :
truparele — troparele
ociă=oca
„î
Mai
găsesc

a Vasilicăi == al. Vasilicăi sati Vasilichii.

găsim

încă

numai

în popor.

şi vre-o

câte-v
: locufiu
ană

Astfel:

luând de s6mă == luând
Aceste
nu

sînt

tuns

chilung =

cuvinte, forme
întrebuințate

|

(expresiuni)

ce se
:

sâma

tuns la piele.

şi expresiuni

de toţi Românii

ce se găsesc în popor, dar
ce vorbese

limba

română,

|
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:se numesc provincialisme.
“vorbe

şi expresiuni

Stilul în . dare se întrebuinţâză multe>

provinciale

se numesce

stil popular. .

-. Unele provincialisme exprimă idei pe care, nu le poţi reda cu
-alte cuvinte, saii sînt mai frumâse decât cuvintele întrebuințate „de obiceiii; acestea pot fi ușor adoptate și de alţi scriitori decât acei
"ce ait crescut în provincia unde se întrebuinţâză, — tind adecă să
- devină literare şi -să. fie primite și în composiţii cu stil literar.
_Ast-fel sînt, spre ex.: <prizărit», «bădiţă», «holteiit>. Aceste pro-

vincialisme le-am putea numi estetice. Altele însă ai o formă ne„plăcută şi nici nu servesc să exprime idei pe care nu le-am putea
reda prin alte cuvinte ; de . acestea scriitorii, care serii:
în stil literar, se feresc şi trebue şi noi să ne ferim pe cât putem. Ast-fel
-ar fi spre ex.: huciă-marginea, cârnil6gă, oc, trupar,.a Vasilicăi,
-chilug, ete.
Iu

$ 26. Teorie. —

Cuvintale,

formele,

expresiunile ce se

„găsesc în popor, dar pe care nu le întrebuinţeză
parte din Români, se numesc provincialisme. “
Provincialismele

“popular;

se

întrebuinteză

în stil literar-trebue

cu

deosebire

decât o
în “stil

să ne ferim de ele sai să

“ întrebuinţăm numai pe acelea, ce ai o formă armonidsă şi
“ne ajută, să exprimăm o idee pe care nu o putem exprima,

“prin alt cuvînt (provincialisme estetice).

. -

Lo

Bxerciţiul XLVI. — Să se găsescă provincialismele din 7
- composiţia No. 56 deosebindu- -se cele estelice de cele neestetice.

33.

î

NICOLAE BALCESCU.
==

„Născut în

Bucuresci,

Bălcescu,

„lecţiuni de la un arhimandrit

după ce

luă

câte-va.

grec, termină înveţăturile

-din Sf. Sava şi apoi studie filosofia cu bănăţenul Murgu.
!

Indemnat

de familie a-şi alege o carieră,

mată cu rangul de cadet în cavalerie.

intră în ar-

Din interesul ce!

:purta instrucţiunii publice, “înfiinţă la regimentul,

în care

:servia, o şcolă pentru gradele inferidre. Acâstă şcolă fu.
- desfiinţată după puţină vreme prin .stăruințele consu- o

"106
-

ului

i

rus şi;:nu

e

târdiii după

aceea,

însu-şi

Bălcescu

eşi

din armată.
îi
NI
Pe la 1838 se formase în ţară o partidă naţională, care:
'voia să schimbe situaţia Principatului, introducând re-"forme

democratice,şi, de s'ar fi putut,

sub un

principe

str&in.

să unescă

ţările

Intre fruntaşii acestei partide,

era şi Bălcescu. După ce Câmpineanu se întârse din că-lătoria ce făcuse pe la cabinetele Europei şi fu arestat,
Bălcescu socoti că a venit momentul să facă o revoluțiune, dar proectul fu descoperit, şi capii acestei mişcări,
Bălcescu

şi Milică.Filipescu,

fură

închişi la -mânăstiri.

Filipescu miriîn timpul închisorii, iar Bălcescu
beratla venirea pe trona lui Bibescu, -

fu li-

Peste câţi-va ani, işi începu cariera de scriitor, publi-când într'o revistă din Iaşi studiul întitulat «Puterea ar-

mată a Românilor», lucrare forte bine primită de lumea

cititore şi salutată cu mare laudă de Heliade,
dise începătorului o carieră strălucită.

care pre:
|

La 1845, începu să redacteze, împreună cu A. T. Lau-rian, revista întitulată «Magazin istoric pentru Dacia»,

care făcu epocă în desvoltarea istoriografiei la noi, ală-turi cu Cronica:lui Şincai şi cu Cronicele moldovenesci
publicate de Kogălniceanu. Aci se publicară cele mai
însemnate

Căpitanul,

din cronicele

muntene,

a lui Radu Popescu,

ca a lui

etc.;

Constantin

apoi

un

număr:

mare de hrisâve de o. deosebită importanţă, precum şi
monografii asupra chestiunilor istorice. De câte ori stu-diul, trecutului venia în legătură cu întâmplările presentului, el nu se sfia să-şi exprime ideile sale democratice
şi naţionale, în nisce momente în care poporul era dis-:
prețuit şi împilat de aristocrația domnitore, iar agenţii.
Rusiei porunciait ca într'o provincie-a ţării lor.
Fu unul dintre fruntaşii revoluţiunii din 1848 şi, când

se constitui - guvernul

provisoriii, î se dete

de secretar al Statului,

Brătianu.

|

|

x

împreună cu
|

însărcinarea

Rosetti

|

"7

şi |. C.

i

i
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După căderea revoliţiunii în Septâmvrie, exilat, se:
duse în Transilvania, unde tocmai se începuse lâpta Românilor, aliați cu Austria, în contra Ungurilor. Vădend că
Ungurii s'aii. ridicat în potriva tiraniei austriace în -nu-

mele principiilor

proclamate

mulți dintre emigraţi

de

credură

se împace cu ei şi, împreună,
şi Rusiei.

noştri

Inţelegend

socotiră că

revoluţiunea

francesă,

că e bine ca Românii

să lupte contra

să

Austriei:

râii situaţia de peste munţi,

exilaţii

îndeplinesc o : datorie .de patriotism:

stăruind să înceteze r&sboiul; de .aceca, ei „deteră specială însărcinare lui Bălcescu să tracteze. cu căpeteniile:

Ungurilor, ca să stabilescă un -mod de împăcare. Tractările nu aii putut ajunge la nici-un resultat bun, pentru:
că Ungurii nu voiaii să recunscă existența Românilor
ca naţiune şi nu-renunţaii la ideea, pe care o urmăresc
până

adi,

de a face

un

Slat

maghiar

unitar.

Concesiu-

nile făcute de ei nu putură fi primite de comitetul național român şi, în cele din urmă, recunoscu însu-şi
Bălcescu, că conciliațiunea nu se pote face, şi că Transilvănenii ati dreptate. Acest lucru îl mărturisesce într'o:
scrisâre către I6n Ghica, în care dice: : «Până când un.
popor nu va-exista ca nație, mare ce fâce cu, libertatea».
După aceste evenimente, atins de oftică din. causa vieţii
sdruncinate ce dusese, trăi când în Francia, când în
Italia,

şi muri în Palermo,

şi departe de

Ţară,

într'o extremă

el s'a stins cu

sărăcit.

numele

Singur

ei.pe ”buze..

Minunat ne-a povestit Alecsandri. ultimele momente ale:
vieţii nenorocitului. exilat,
murind».
o

în
-

IL. Explicare. —1i «Nicolae
de temă naraţiunea, pe scurt
nostru, şi anume din punctul
literare ȘI politice. De accea,

poesia
Me

«Nicolae - “Bălcescu:
“G.

Adamescu.

Bălcescu», autorul și-a luat.
a, vieţii acestui scriitor al
de vedere al activităţii lui
lasă 'la o parte «o mulţime

108

-de fapte - mai mărunte

(momente)

din viăţa, lui precum :

copilăria lui, viaţa, lui din Paris, relaţiunile lui cu prietenii,
“călătoria lui în Italiaşi la, Palermo, etc., fapte ce nu intră
-dea-dreptul în tţemă: activitatea; literară și politicăa lui
„Nicolae Bălcescu. Pe de altă parte, autorul lasă la, o parte
chiar o mulţime de fapte privitâre la acestă activitate,
ast-fel : activitatea
lui Nicolae Bălcescu ca, secretar al gu"vernului provisoriă, modul cum și-a adunat materialul
seric-

“rilor sale, locul unde Şi-a, scris deosebitele cărţi ale operei
„capitale. «Viaţa, lui Mihaiă Vitâzul», etc. Autorul

face acesta,

„pentru că tema; lui e de a vorbi numai pe scurt
de acti.

Vitatea, politică şi literară 'a lui Nicolae Bălcescu...

In acâstă composiţie se nar6ză viată unui om ; acest
fel

„„-de naraţiune
-

se numese biografie.

7

|

$ 27. Teorie. — Intro naraţiune, fie prosa
ică,
„fe alt-fel, mai. niciodată, nu povestim. t6te. momen
tele succesive care compun faptul:ce _vrem
să
narăm.

În adevăr, -nu

trivă de însemnate,

t6te momentele

sînt de O po-

nu. tâte ai aceeași semnificare și

„nu tote se l6gă, de o potrivă “de bine cu faptul
prin-cipal

ce povestim.'
De aceea, într'o' naraţiune: putem
da precumpănir6. unor. momente mai mult
decât altora, și atunci ea, pâtef mai desvoltată
sai mai pre-

scurtată și pâte fi făcută dintrun
sau

altul. Tema unei naraţiuni

punct de vedere

constă, tocmaiîn ară-

area, punctului de vedere din care ne pune
m în narațiunea, “n6st
ră,

“care

vrem

să

precum

i-l dăm.

și gradul de desvoltare pe

.

„Nanaţiunile, ce ai de obiect viaţa unui om, a
se nu„mese biografii.
Aplicaţie. — Ce fel de

composiţie este

«Nicolae
punctul de vedere al fondului, şi
pentru ce ? Ce fel
-este din punctul de vedere al obiec
tului, şi pentru
tema acestei composiţii ? De ce
în acâstă composiţie
numa
i unele

fapte din

Bălcescu»
din

de composiţie
ce ? Care este
autorul a ales

viâţa lui Bălcescu şi-a lăsat pe cele-l
-alte

afară ? In ce se deosibesce

acâstă composiţie de composiţia

«Din
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.

„vi6a lui: Crângăs, în privinţa autorului ? Ce
ce se deosibesce de o autobiografie 2

II. Explicare.
mai sus, autorul

— Ca să

este

o biografie?

compună. biografia

a trebuit să. şi strîngă mai

In:

prosaică de

întâi

notițe pri-.

vitore la viaţa, lui Bălcescu, consultând alte scrieri despre
el, întrebând pe 6meni care ai cunoscut pe acest scriitor,
cercetând scrierile, lui tipărite sait manuscrisele r&mase de
la el, studiind sorisorile

ce

a, trimis, cât a, trăit, unuia, „sau.

altuia. După ce şi-a, strîns materialul, a ales din el ceea-ce.
i sa părut că; se potrivesce mai bine cu tema sa, şi şi-a.
făcut planul. Ceea-ce ne intereseză mai întâi în povestirea,
unui fapt sînt mai întâi împrejurările în care a, luat nascere ;.
de aceea, făcând planul; autorul a trebuit să-şi înc6pă na-:
raţiunea, arătând 'locul nascerii și împrejurările în care şi-a.
făcut educaţia, Bălcescu. Autorul ar fi fost mai complet, dacă.
ne-ar fi arătat aci cine aii fost părinţii lui Bălcescu, și când. sa născut. La o naraţiune,

După aceea, autorul
mai importante

din viaţa

gică: serviciul în armată,
voluţii

neisbutite,

prima parte'se numesce

a aşedat în plan
lui Bălcescu

inceput.

deosebitele
în

ordine

fapte:

cronolo-:

participarea la urzirea unei-re--

începutul

activităţii lui

istorice,

apoi”

însă-și acâstă activitate împreună, cu caracterisarea ei, participarea, la, „revoluţia dă la, 1848, activitatea, lui în Transilvania, ŞI, în sfârșit, viaţa rătăcitore şi amărită ce a dus.
către sfarșitul vieţii. T6te aceste fapte constituesc* partea.
„cea

mai

importantă

a

naraţiunii,

unul către unul faptele din partea

: lui Nicolae

derece

| în

ea, înşirăm

cea mai activă a vieţii

Bălcescu. Ea corespunde cu

descriere, şi se numesce desfăşurăre.

desvoltarea- de, la.

In fine, după

desfă-

Șurare, autorul a, căutat să arate: împrejurările; în care s'a.
sfârşit acâstă viaţă : mortea
lui Bălcescu la Palermo.

Acestă parte “termină naraţiunea, şi se numesce cu drept
cuvint sfârşit, pentru că arată împrejurările în care faptul despre care'e vorba a încetat de a mai avea ființă.

Acest, sfârşit ar fi fost mai
şi data, morţii. „Maă

observăm

complet, dacă ni s'ar fi arătat

că, după sfârșit, autorul mai”

-
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adaogă o frasă în care ne spune că Alecsanari a cântaţ
- “frumos mârtea, lui Bălceşcu într'o poesie. E'o notiţă în
legătură, cu sfârşitul, pentru
că în acâstă poesie se găsese

“exprimate

simţirile lui Bălcescu când a murit.. Dar autorul

“ar mai fi putut continua, acâstă composiţie vorbindu-nede
însemnătarea,

figurii lui

Bălcescu ca model

de "patriotism

pentru toţi Românii. Aceste reflecţiuni n'ar mai fi făcut
parte din sfârşit, ci ar fi fost o conclusiune a întregei na-

- raţiuni. Tot aşa, naraţiunea ar fi putut fi precedată, de
„câte-va, consideraţiuni asupra însemnătăţii lui Bălcescu în
„ literatura,

-nâstră

„acestui om.
"că

planul

„soripţie,

“

şi de

necesitatea,

Acâstă partă
unei

naraţiuni

complete,

ar putea, fi următorul:

o

de

a

cundsce viata

ar fi fost, introducerea.
în

deosebire

Astfel
de

de-

-

Introducerea,
„I. Inceputul
II. Desfășurarea

„IL
Din

Sfârşitul

„:
Conolusiunea,
naraţiune însă pot lipsi introducerea şi conclusiunea.

$ 28. Teorie.— Ca să facem o biografie prosaică,

„ Putem să intrăm dea-dreptul în desvoltare,. arătând
locul și timpul când s'a născut, fiinţa, a cărei viaţă
vrem să narăm. După aceea, povestim în. mod cronologic, adecă, după şirul anilor, faptele cele - mai
însemnate care se l6gă. cu tema nâstră, şi sfârșim
azătând-locul și data, peirii acelei -fiinţe.
La

o naraţiune,

numesce

desfășurăm

rând

faptul însemnat
gătită

partea,

desfășurare,

cea, mai importantă, se mai

pentru

pe rând

ce povestim.

printa”o parte numită,

că, în realitate

într'însa

momentele. ce . alcătuese

Desfășurarea, este pre:

început, dedrece într'însa

ne ocupăm de causele care aii. făcut să se încâpă
faptul ce povestim ; şi este încheiată, printi”o parte

numită, sfârşit, pentru că: cuprinde.în adevăr.

eveni-

NI
amentele ce determină sfâr situl acelui fapt. “Totuși
naraţiunea pâte avea, pe lângă început, și o introducere, în care arătăm importanta, faptului ce povestim ;
jar, pe lângă sfârșit, putem avea, o conclusiune în care

| aătăm efectele ce acel fapt a putut să aibă asupra,
altora, sait învățătura, ce putem trage din el.
Aplicaţie. — Cum a procedat
mai sus? De unde a putut

autorul ca să facă

să-şi

adune

notițele?

biografia de
Ce-a

făcut cu

notițele mai înainte de a le așega în plan?. Ce-a pus în prima
parte a composiţiei ? Ce, în a doua ? Ce, în a treia? Cum senu-

mesce fie-care din aceste părţi şi de ce? Ce parte mai
-o naraţiune

în afară

de început,

pâte avea

desfășurare și sfârşit ? Ce putem

vorbi în fie-care din ele ?
III. Explicare. — Limba în care

e scrisă acâstă composiţieare

:

10 multe neologisme: lecţiune,
termina, studia, filosofie, carieră, rang, cadet, interes, instrucţiune, public, regiment, grad,
inferior, consul, armată, forma,. partidă, situaţie, principat, introduce, relormă,
bera, publica,

democratic, principe, cabinet, revoluţie, proect, lirevistă, intitula, saluta, redacta, magazin, ' epocă,

desvoltare, istoriografie, cronică, important,
istoric, present, exprima, aristocrație,
Provisoriu, secretar, exila, aliat, tiranie,

grat,

patriotism,

special,

monografie; chestiune,

agent, constitui, guvern,
principiit, proclama, emi-

tracta, resultat,

existenţă, naţiune, re-

nunţa, unitar, concesiune, comitet, conciliațiune, eveniment, extrem,

|

ultim, moment, poesie — peste 70;
2 mai de loc ezpresiună poetice. Nu gășim decât unul mai caracteristie: «Singur şi departe de e fară, el s a stins cu numele ci pe
buze» ;
cum

3% prea puţine expresăună retorice. Caracteristice
ne este redată lauda lui Eliade pentru primul

sînt: modul
studii al lui

Bălcescu și faptul că Bălcescu avea idei democratice.
Stilul, care întrebuinţâză o limbă cu aceste însușiri prin care se
“vede clar că autorul vrea

să ne comunice un fond prosaic,

se nu-

mesce stil didactic.
+

ş

29. Teorie, — Composiţiile cu fond prosaic în care se

găsesc puţine expresiuni retorice și poetice, iar limba, conține multe neologisme se dice că sînt scrise în stil didactic.

Stilul didactic este o varietate a

stilului științific.

|

di

112

A

o

- Exerciţiul XLVII. — Să se arate ce sinonime se pot găsi.
la neologismele

de mai

Exerciţiul XLVIII.

sus.

— “Să se compună în stil didactic

«Biografia M. 5. Regelui Carol», servindu-se
cartea de Istorie, după următorul plan :

de notițele din.

Introducerea : :
Insemnătatea M. $. Regelui Carol pentru înaintarea țări
nâstre : constituţia, răsboiul pentru Independenţă, Regalitatea,
„progresele economice și culturale, resultate. din conducerea
și conlicrarea sa.

Inceputul:
Locul

și data unde sa născut; părinţii ; naționalitatea.
- Desfăşurarea: :

"a) Copilăria și tinereţea până la urcarea pe tronul României;

b) Urcarea

pe

tronul

României,

căsătoria,

dobindirea, și

pierderea principesei ce a.avut, și faptele mai însemnate la. care:
a contribuit înainte de r&sboiul Independenţei (întărirea ar-matei,

introducerea

drumurilor

de

fer,

regularea financelor) ;

c). Activitatea sa în timpul r&sboiulul (ține să ia parte la.
___răsboii, trece Dunărea, „comandă armâtele ruso-române din
„jurul Plevnei, ia Griviţa, cuceresce Plevna, trăesce simplu în.
mijlocul soldaţilor la, Poradim).-

d) Incoronarea

de Rege (10 Maiii 1881).

e) Activitatea ca Rege: 10 Contribue la organisarea înternă
„a ţări: întemeiază. Sinaia, unde: ridică palatul Peleș, . civiliseză, satele prin administraţia domeniului Cor6nei, complet&ză.
reţ6ua, drumurilor de fier, face podul peste Dunăre; : 2 Se

îngrijesce de siguranța statului, intră, în - tripla. alianță, face:
fortificațiile.
Sfârşitul:

“+

_M. S. Regele Carol petrece €rna la Bucuresct, vara,
+
la Sinaia
și se ocupă și astădi cu aceeaşi srije de prosperitatea
României.
+

*-

Conelusia:

„Dorinţa ca, Regele Carol să trătscă cât mal mult: pentru
prosperitatea României. . -

4

ți

UCIDEREA

LUI POTCOVA- VODA DI

Plecând din Varsavia 2), regele 2 poruncise a închide
“în castelul Rawa, în provincia Masovia, sub cea mai
aspră pază, pe fostul: Domn moldovenesc, Potcovă.
„Mai în urmă, dete ordin a-l strămuta la Leopole, unde
- venise un ceauş 4) turcesc, nu cu alt scop, precum scia

tâtă lumea, ci numai
Tot cu aceeaşi

spre a cere. capul lui Potcâvă.

țintă. sosi şi un ambasador

din

partea

lui Petru-Cel-Schiop, aducând regelui peşcheş 5) 50 de boi,
4 buţi de tămâiosă,

“şi un frumos
- "De

2 buţi de lămâi sărate de cele mici

armăsar,

aci, Luni

dimineţa,. în. 16 a “Iu lunii,

regele

se

depărtă pe două dile din oraş, sub pretext de vânătsre,
după ce mai intâi poruncise.ca tâtă poliția să stea sub
arme, „precuni. şi garda regală, iar porţile oraşului să
fie închise. .
„.-„Ceauşul turcesc fuse îndemnat a eşi din Leopole, atât
. spre

a

masca

se feri
ruşinea

personal

de" pericol,

vasalităţii guvernului

cum

şi

spre a se

în privinţa

Turciei.

După plecarea regală şi regularea celor” poruncite,
ce-va mai înainte de amiagdă, principele prisonier fu adus
pe! piață, ri ca să-l țină cine-va, căci „Îşi ceruse
1) Acestă povestire
mentele ce nareză.
2) Varşovia.
3) regele Poloniei,

e făcută. de un
,

om

care a fost martor

acâstă
la eveni-.
*

5

„4) trimis, curier.
5) dar.
Carte de citire și comzesțiune,

cl. 1, Dragomirescu

o

i

_$

a

singură. grație, după

“Tu:

.

ce îi fusese

Ii

a

anunțată

Bă

sentința de

morte,
oz
e
Sa
„- Scena răsuna de sgomotul Onienilor şi de vuetul
to-

“

_belor.
IN
aa
N
ca
„Poteovă .irecu de două ori 'd'alungul, pieţii, "neted
in-

“'du-şi barba şi privind la public fără cel mai
mic semn
de | frică; apoi se sei rugă să-l asculte şi, făcân
du-se tăcere,
rosti polonesce -următârele' cuvinte:
Da
«Domnilor : Leşi, merg la morte nii sciii pentru
ce, 'căâci .*
„ «nu-mi aduc aminte să mă fi învrednicit prin
faptele mele

«de un asemenea sfârşit...
»
De
„ «Sciti atâta, că totdeuna m'am bătut bărbătesce
şi vite„«Jesce împotriva dușmanilor numelui creştinesc
, lucrând
„„ “numai pentru binele şi folosul, ţării mele,
cu. hotărire
«de a-i fi ca un zid, pentru
«Dunărea.
* a

ca păgânii să nu potă trece .
e
IE
,

„ «Dumnedeii scie de ce nu putui isbuti în acest
ă dorinţă ;
«pricina cea.

de căpetenie este trădătorul, care prin înșe„ «lăciune mă aduse în starea în care
me aflu.
5
„ „«Dar

“bun e Dumnedeii,

şi cânele cel vîndător curân

d
îşi va primi plata pentru -nevinovatul
mei sânge.
|
«Atâta 'sciii ;: ba mai: sciri incă, mai sciti
că trebuesă

«mor acuma. din mâna acestui. călăti cr
eș; ti
— arătă
n la
acela — «căci acestuia îi porunci așa.
craiul vostru, iar
„» «craiului vost
ru aşa ii porunci stăpânul scii, Turc
ul, cânele

«Mie

unuia.

ÎI

puţin

îmi

pasă de viaţa mea ș

dar ţineţi
«minte, că peste puțin “timp.vă “aşteplă
şi pe. voi. înşi-ve
«aceeași sărtă: de câte. ori va vrea
'cânele de păgân cape«tele şi averile vostre, ba şi capetele
şi averile crailor. voştri,
«vor 'fi trimise la Tarigrad! .
i

“. Apoi, după o scurtă pausă, arătând la opt
6meni ce-l
însoţiaii,
Potcâvă dise;

i
«Aceşti slujbaşi şi tovarăşi ai mei,
fiind tot atât de ispravă
«ca şi min

aslujbe
7

e insu-mi, sînt Gmeni cinstiţi şi vre
dnici prin nisce

făcute
»

crăici
!

vostre';
i

aşa dar
-

vă rog

ca,
i

după
-

z

«de păgân |

15
«mortea

mea;

nu

numai: să nu- fe. bântuiţi,

«potrivă re&splătiţi după ur ednicia lor.
"Apoi

ci încă din

adaose:

a VE mai rog ca pe acest om lipsit de cinstea; —_ arătă
da călâti, — ecarele nu e.vrednic a se atinge de trupul mei
«cât timp sint viii, să nu-l lăsaţi a me pângări cu mâna-i.

„«nici după. morte; ci îngăduiți acestă sarcină omenilo
r'
„„„«mei, care numai pentru astă de pe urmăd slujbă me Îns0«Jiră până aici».

De aci tăcu.
Tot poporul
ţime

-

NI
i
plângea; mai cu s&mă: plângeaii o mul-

de ostași, veniţi la Leopole

numai

penlru Potcâvă,

dar pe care marea forţă de resistenţă din partea guver-

„nului îi împedica de a scăpa pe eroti.
Pe feţele lor se citiaii durerile sufletesci.
Unul din ei — se dice că după rugămintea

lui iasu-şi

Potcâvă — veni la el: cu o mare cupă de vin.
|
Principele îi mulțumi, luă cupa, o deşertă fără a. ră-.

“ sufla şi,

uitându-se

după obiceiii, că' bea

în ochii aceluia ce i-o "dase, îi dise,

peniru sănătatea lui

şi a tuturor

tovarăşilor. lui.

_

„Apoi iară trecu de dout ori dea- lavigal pieţei şi, în
ă ajunul” momentului fatal, zărind o legătură de pae pe
care

trebuia

să îngenunche,

strigă cu indignaţiune ::

«O Domne! gre să nu fiii
ui vrednic de a ingenunchia pe
“ce-va mai bun decât asta D
ŞI,

adresându-se

către -6menii

săi, le dise:

«Aduceţi covorul ce-mi mai remase

din lucrurile mele».

Când tapetul fu adus, Potcovă se puse în genuchi cu
demnitate, recită rugăciunea, făcu cruce după modul

„grecesc şi irichise ochii, în aşteptarea lovirii mortale;
dar, când simţi că gâdele nu se „mişcă, se 'întârse către:
“el cu întrebarea:
|
e

— «Ce mai stai 9,
Călâul r&spunse:

a

-

|
|

|
|

Pi

/

,

ă

— Stăpâne,

116
mai întâi: haina

trebue

aşegată ast- fel in-

cât să nu me împedice..
".— «Bine, bine», dise principele.
Atunci el. singur îşi aşedă haina, invocă numele lui
_Dumnedeii,

şi, poruncind . călâului

, toria,

cu

„Unul

muri

liniştea

cea

mai

să-şi

împlinescă da-

senină.

din Gmenii guvernului, voind a arăta că totul e

sfârşit, ridică

de

trei ori

în

sus,

în spectacol,

destrun-

chiatul cap al eroului.
In acest moment,.din tâte gurile isbucni un singur
țipât de durere,
Indignaţiunea poporului fu atât de mare, încât garda
egală apucă puscile, temându- se de'o revoltă.
N

. Talducci,

trad.

de B.

P. Hasdeu.

Explicare.— În acsstă composiţiune, autorul ne expune
un fapt—uciderea lui Potodvă, fost domn al Moldovei
— şi
caută să ni-l facă cunoscut, arătându-ne rând pe rând deosebitele momente succesive ce l-aii alcătuit; este. daro
naraţiune prosaică. Acest fapt el nu-l povestesce din
citite sai audite,. ci din propria lui experiență: a, fost
el însu-şi față, la falnica mârte a acelui Domn. Acâstă povestire, care are de obiect fapte la care şi scriitorul a, luat
parte, fie asistând fie conlucrând, se numesce memorii.

$ 30. Teorie. —

Naraţiunile,

în care se povestesc

fapte la care a luat parte înta: un. fel sau într "altul
însu-și autorul lor, se numesc memorii.
*

"Ori-ce autobiografie, biografie și memorii trebue
să țintâscă, să, spună, adevărul. „De aceea, 'se numesc
composiţii

istorice.

Aplicaţie. —

Ce îel de composiţie

este «Uciderea lui Poteâvă:

„din punctul de vedere al fondului ? Ce fel de composiţie este din
punctul de vedere al obiectului ? Ce legătură este între autor
şi
faptul povestit ? Ce sînt memoriile ? Ce raport este între un me-moriu şi o autobiografie 2

117
„Bxerciţiul XLIX.- — Să se , povesteseă,, după
mai sus, un fapt adevărat din viața. elevului.

modelul de

"Exerciţiul L. — Să'se spună care sint: elementele retorice și poetice, în acâstă, bucată și ce raport este între ea și
«Nicolae Bălcescu» din acest punct de vedere.

35.

|

LT

GHICA VODĂ ŞI VIZIRUL KIUPRULIUL
„Tina Boaz, fe wEmBa AS (pina Slpăztauu,1) ROniA matrap
„AB SpuEC AE AA KACA ASH AA Ilapirpag, 2) CA-U rac cKz Su
emana, cA casca; ui RE AARHICSA CAS Man ASAT Su ROMA
AE TSpk, Ap CApAk, Min CATSA Bionpu. INT, MEprAIA AMZHAOIL
pimnpesuz AA ÎApirpaa, SATE BOPRE BSHE AS BOPRÎr, AE B0p
rac MUTA, CA CE KASTE SUSA npe AATSA. Illu 48 zic Tia Boga :
<TS Em TSpk, nou c4 sas CA (pitt OM MAPE; LH ME Atu

(paie me Mine arsi?9. Tap TSpESA A Zic ATB: CĂE Bob
(| ES MApE, "TE BOI (DAME AE BEH d
AEKA'TOp>.
Il, MEprBHA,
CA-LUN

N

AA

KASTE

-p Iapirpaa,

CTANRU,

Su slra,2)

ME EpA

AEM

eCAS
KONIASA

AE KSpT'E

Mau Mape a Bionpui, î58_
Aeenapuir
MEA

| SHSA

AE- T pn

Minaparibea;

AE
AS

tu AS

AATBA,
HeMEpiT

casinir

„AA Ain cranat A cranău, Matia AS aSc AE Epa Ilaua;4)
am, pina Tliuz capat, AB Su npheren MScaun 5) „pAnapaTEcK ;
WU NpE AMEA BpEME CE *PĂAMNAA AE EpA MSATE BSpBAAE6) p ÎlapIrpAA, AE HS ce man nb amezA 7) Ilapra. Aeui BnpSAi8A
AS. Zic KZTpE AMEA NpiETEN ASCANN AE BACA pnApaT'eka : <ĂE
Map SHE ripe Mine fkezip,8) £8 AUI NOTOA SBPBAAEAE AMECTED,
ap IMIZpATEASU n CE cSnzpace KB BSPRAAEAE | Iti CE iMtepa, ME BA
1) Albanez.
2) Constantinopol,

(Stambul),

3) ofiţer superior de poliţie.
4) general saii guvernator turc.
5) favorit, -curtezan, curten, consilier intim,
6) revolte.

7) linişti,
_8) primul

ministru

al Porții.

.
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p

(pam, un “MTpEBA CAT un npe Susa un MpE AATS
A

“BPEME

AMEA

MBCANN

1008, Aaa,

„AMNZpPA'TECK,
. A8 cnse „PMNZpPATSASII

K4 EcTe

SH Tlaua capat um -EA ZiME ca-A nsi Alapia-r
a fiezip, ka a,
NOTOAL "TOATE rĂMMEBINE AMECTE, NpE KApEAE MA Kkuz
RinpSansa.
EI ÂNNZPATBA paTa A-48 AABc uim A-A8
nsc Bezip. „Înqara
"AB WM Sc AE AS CTpÂrA'T OAC'TE, Lut 1IpE AAA
NAPTE A8 „pEnST
A 'TZĂ KANETEAE VEAOp BIKAEHII, DBHA M-AS CNEPII
A'T, AE AS ALIEZAT
"TOATE. ZSPBANEAE; Ii AS paMac fiezip Az2544T7
E TSpun, npek8A
CA5 Baz8T IUN CE BEAE UH Nătra ACTZZH
W'BEMSA AS,
|
„
Ilpa Tina Boga, miTpătă A Iapirpaa, AS
nemepir aa Banikiyznac 1) MOAAOBENEII,
AE AS CASRIT; ÂNODH AS BEHIT AM.
ÎMLOAgOBA KS' HErBIyiTOpIIE; AMON” AA Bac
i E Boyz mor ae si
wm Alpznaui tun Bpăna. um ĂSMHEZES,
AS AmnSuc. AE AS oc
“Bani

kixata aa Ilapirpaa uni Biopui Mape: Ain a
NLoag

oaa,
AEM, "TANNARNAS-cE ATSUM, AA BpEM'b
-ASn TEoprue I[lepan
fioga, AE AS (poe na Iloaprrz k8 any BOEpii,
ÎEgipSA BZZRIAS-A „A-ă6 LU KSHOC
Bezipsa. de

kST

jug

ECTE; “1Apa

Tia. Boga HS-A KSHOIJIEA pe

Bexipsa RIoNpSAHSA AS uri KEMArT ne NAsue'Taps
a2)

„ASH Un H-AS Sic
ME CTA MA Aita?

Tana: Bei EA S0Ep 8a'rpărt 'ÎNLOAaoBar
Ga-A tan Mt Ca-a AASMU AA Opară TA, NăHB

CA pP2AiRA BIBAHSA *), um Ano ca-a
“AASM AA “MINE „prana,
KZ-A! "TpEBSEIED Ilpa. T înA oază,
ASna ME-a ASAce AINTpE

MEM-A-AAUII BOEpiI, CE CNEPHECE -'TAPE, KA
HS Ip NOBECT" ME ECTE:
wi A8- Zic: “< ESnowut-ma ME “Mine, AS.
BA 29. 'Idlpa Tina Rosa
„CAS CSC

:AE SHAE ECTE AE MORSA ASH, tpa A
SIPSA US-A KSHOIpita." SrSiu fiezipsa, Bionp KBHOAUIE pe Îe-.
SAiSA CAS ense un
8 ic: allin Aire ME AA. BOPBIT,
KAHA BENHAM AMAN DE .
HAAE 29. ll as Zic: CĂE an Sura "s,
AP ES IaM STAT;
Wii TATA K& 'TE-B95 (DAE Aomn „n ÎMOA
poBA ; uman ca. Tai

MSAnSm>. Iilpa Tita Boaz as un MEpC,
AE H-AS-CapSTAT Aa,
Um CAS p&rar ATEU MENTPS CTANAHS-ca
8 ca-A MECE ca ie
1) Representanţii sai agenţii
diplomatici
Stabtinopol. |
9) Vistierul,

8) Şedinţa

casierul,

consiliului.

Ă

| ,

:

aj Demnilor români la Conm

,

-

"os, ecz. S-A magica 9. “Elpa fiezipsa A paensne : cls
MEOMATZ MA MAt CA (PHE; 1apz. Man pe SPMZ KSBAUTBA MES 7R0c,
MS=A BOI AZCA; Mi "TE BOD (DA E Hpe Tine». >
Ulu „DpE Spuz, Kematia AA Iloaprra Npe T'eoprue I[Hepau Boya
ca avpra; AS Sc npE, Lira fioaz Aosu 1 „Mogosa, ABN”
„BM €KpHie d» IroriiceWSA. :
|
lua “AS oc nogeer“ Euipern AMEAOp goi OAMENII, R: npSAiSAg -.
2 :
Bezipsasu un: Tiran Boga; uz, SAE ECTE BOA ASH Asezee,
CE

SipSEck

TOATE

pupic

„SMENEIŢI.

+

i

1:

Ne culce.

7

(1672-1644 m
-L “Explicare.— în. acestă, composiţie, autorul ne face cunoscut un fapt care ne explică întru cât-va cum a ajuns,
Ghica-Vodă Domn în Moldova; este dar o naraţiune pro=.
saică. "Momentele acestui fapt. însă s'aă întâmplat să fie
„: astfel combinate încât „expunerea lor ne face plăcere şi
ne interesâză, „ca şi când autorul -ar- fi vrut mai mult; să,
..ne misce inima, decât. să ne lumineze mintea, Acestă com-

binare

fericită a momentelor

a, putut să se întâmple în

realitate, dar nu avem. nici o dovadă sigură că s'a întâmplat
" tocmai aşa. Totdsuna, ne rămâne -bănusla că autorul: a potrivil:o ast-fel, adăogând la unele fapte adevărate, altele pe
care le-a făurit cu închipuirea, sa. imaginaţia, sa, O ase“menea naraţiune prosaică, în care momentele sînt ast-fel

combinate încât ne fac plăcere,

dar ne

lasă bănudla că.

în parte a fost plăsmulite de autor, se numesc. istoridre.:
Când adevărul lor. nu provine, decat din faptul că ai fost
- transmise din guză în gură în decursul timpului, istoridrele
se numesc - şi: tradiţii. Composiţia, de mai .sus este în
acelaș timp şi îstoridră şi tradițiune.

$ 31.'Teorie.—— Se numesce istoriGră o naraţiune prosaică în care momentele faptului povestit sînt astfel
combinate că ne mișcă inima, întrun mod deosebit . și
fac.să nască, și bănuâla, că, la combinarea, lor a con„tribuit şi închipuirea; autorului.
i). Destitue.

1

7

i

7

Sid

-

190.
*“Cânăd'isvorul istorirei.se găsesce îri popor, fiind păs:-

„ „rată din gură în gură, istoridra, se humesce tiadiţiune.
; JL. Explicare, —

Ceea-ce face interesantă

acâstă. isto-

ri6ră este” combinarea meşteşugilă, dintre faptulcă Vizirul
Kiupruliul,

recunoscând,

după

un timip aşa de îndelungat,

- pe fostul săă prieten de copilărie, Ghica, vrea cu tât dinadinsul să-l facă om | mare,

precum -îi promisese

când erai

amândoi săraci şi-şi căutat slujbă; Și dintre. faptul că
Ghica, nu recunâsce de loc pe Vizir şi se teme să nu fie
- omorît. Din acestă combinare de fapte, resultă o schimbare
neașteptată

în sufletul şi sârta, lui Ghica, care ne face mare

plăcere. Acestă schimbare se numesce peripeţie. Peripeţiile
dai farmec poetic istoridrei şi ne fac “să ne îndoim de
adevărul ci. De aceea trebue ca atât “combinarea, dintre

fapte cât și peripeţiile, să fie ast-fel compuse încât să se.
mene

cu adevărul, adică să, fie verosimile.

$ 32. Teorie. — Istoridra ne mișcă inima, une-ori

forte vit, și înt'acâsta, efectul ci se asâmănă, cu efec-

tul poesiei. Ea este dar o.nâraţiune prosaică, cu farmec
poetic. Acest efect, istori6ra, îl produce prin combinarea
meșteșugită

a, faptelor

ȘI prin

deosebitele

schimbări

repedi și neașteptate ce se întâmplă, în mersul faptelo
r
sai în sufletul persânelor ce iai parte la
ele. Aceste
Schimb

ări se numesc peripeții ; iar combinarea TNeȘteșugită se dice ingeniosităte. .
. NE

Meșteșugirea, Sai ingeniositatea, dinti'o istoridră,
tre-

bue să fie verosimilă.

e

III. Explicare.— Analisând desfăşurarea, acestei istoriore.

„„. Vedemcă autorul ne înfăţişeză mai întâi
pe cei doi tineri,
Ghica, şi” Kiupruliul, cum merg la Țarigrad după
slujbă şi
la. ce slujbă atajuns fie-care. Acestă

parte corespunde

bosrii -moldovenila Vizir,; întie care

era şi Ghica, cum,

cu
începutul unei naraţiuni, dar în istoridră portă
numel5 de ea
posiţiune. După aceea, autorul ne, istorisesce cum
ai venit

, Vizirul dă ordin: haznetarului săi să oprâs
că pe Ghica și
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um acesta, se teme, să nur fie omorit, Acestă. parte, în care
se arată' cum se combină faptele” persnelor, ce, iaii «parte.
la faptul povestit este tocmai desfăşurarea, dar pentru că
în istoridră

are

o înfățișare

specială,

ea! se numesce

nod.

In fine, ne arată cum se, desl6gă, acestă, “ciocnire dintre intenţia Vizirului şi frica, lui: Ghica, prin destăinuirea Vizixului „Şi propunerea de a-l face Domn al Moldovei. Acest
fapt la. care . unul din personagii nu se aştepta câtuşi de
puţin, corespunde cu sfârşitul, dar fiind-că într'o istoridră,
e în strînsă legătură :cu - nodul și decurge din el, el senu-:
mesce desnodămint. Intrâga. istor idră este lipsită, de întrodu-:
cere, dar în schimb are o conclusiune, în care autorul ne vor-

besce de srta acestor două pers6ne şi de voia lui Dumnedei.

$ 33. Teorie. — IstoriGrele, având peripeții, ne aţiţă,
“înteresul

pentru

desfăşurarea,

faptului

ce narsză mai

- mult decât o composiţie istorică. Ele aii de obiceiii trei “
părţi. Mai înţâi ai o parte în care ni se arată, prin nisce
scurte deseripţii, pers6nele care iai parte la, fapt și împrejurările în care începe faptul; acâstă, parte e exposi" Ziunea,. După aceea ai o pate, unde faptele persânelor
- se concentiză, pentru -ca, să provâce peripeţiile mai .
însemnate : este nodul'povestirii. Interesul nostru e satisfăcut, când vedem cum acest nod se deslegă. Acâstă a, treia parte este desnodămintul: Desnodămîntul e cu atât
mai plăcut cu cât'e mai neașteptat.
Exposiţiunea corespunde cu începutul, nodul cu desfă,șurarea, desnodămiîntul cu sfârșitul, dar ai o înfățișare

mai specială, decât aceste părți gonerale ale naraţiunii.
)

“Aplicaţie.-— Ce fel de coniposiţiune este

«Ghica Vodă şi Vizirul

" Kiupruliul» și pentru ce? In ce se deosibesce de aaraţiunile prosaice de până aci? De ce ne face mai multă plăcere decât ele?
Ce

ne face să bănuim

în privinţa

teșugită combinare a lor?

adevărului faptelor, acâstă

istoriâră ? De ce dicem că e tradiţiune?
Care este: peripeţia din acâstă istoridră ?

putul, desfăşurarea,

meş-

De ce gicem că acestă composiţiune e
Ce
Ce

este o peripeţie?
nume pârtă înce-

sfârşitul unei istorireşi în ce

se :deosibese '

a
„de începutul, destășurărea şi stâeşitul
Este verosimilă, şi pentru ce?

uunei

naraţiuni în genere?"

.

IV. Exylicare.— Cercetând limba din nataţiunile «Uciderea lui Pot:
cGvă> şi «Ghica Vodă şi Vizirul Kiupruliul», observăm, pe lângă
'neologismele din cea, d'întâi şi arhaismele din cea de-a doua, vre-o
câte-va

cuvinte, ca : ceauş, peșcheş, agă, paşă, musaip,

zurba, vizir,.

capichihaia, haznetar, divan, mazili, dintre care unele ereaii întrebuinţate de scriitori numai pe. vremea
turcâscă, iar altele ai intrat în limbă

„ori de câte ori vorbim
de

origine

când eram sub stăpânirea
şi se întrebuinţâză şi agi

de unele funcțiuni

'turcă sînt un

fel

de

turceşti. Aceste cuvinte

barbarisme,

se

numesc,

după

limba din care sînt împrumutate, tureisme, şi trebuesc evitate ori
de câte ori : găsim alte cuvinte românesci sai chiar neologisme
spre a le înlocui. Ast-fel nu vom gice niciodată <musaip», ci fa:
'vorit

sait curtân, nici ehaznetar»

ci casier. sai vistier (arhaic), nici

„«ceauş», ci triinis sait curier, nici «mazili», ci destitui. Vorbind însă
de primul ministru turcesc,îÎn putem dice «vizir» ; generalilor turci
le- putem

dice

«paşi»,

pentru că aceste numiri

corespund

cu titlu-,

rile pe care le aii şi astădi în țara lor. In stil popular însă, şi
„când vrem să glumim, putem întrebuința mai de grabă turcisme
ca mazili, pescheş, zurba; pentru că aceste, cuvinte
mai puţin serios decât «destitui», <dar> ori <cârtă».

$ 3.
tate

"Teorie.— Cuvintele

în limba

vorbită

de: origine turcâscă

saă șerisă

se

nurrese

ai:

înţeles

întrebuin-

tauncisme; :Ele

se pot întrebuința, numai când? vorbim de funcțiuni sai .
lucruri de origină turcescă sai când scriem în stil popular;
glumeţ. Ele sint un fel de barbarisme.
“Exerciţiul LI. — Să se “compună 5) istoridră, după povestirea profesorului.
Exerciţiul” LII. -- Să se traducă îns limba de adi, ferin-"
du-se de neologisme, Ghica Vodă și Vizirul Kiupruliul,
» Exerciţiul LIII.— Să se _ciiescă și să se facă planul ur--

„măt6rei composiţii

N
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Mai deunăgi eram la Galaţi şi, pentru ca -să- mi trecă
de urit şi să mai aflu şi. câte ce-va, am eşit să mă& primblu.

er
PI e te

O

Si
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la port. Norocul a voit ca să întâlnesc îndată pe-un ve-chiii amic

al meii, pe care: de

mult

nu-l. v&dusem, şi să

petrec cu dinsul câte-va org plăcute. Amicul. meii este:
un neguţător din partea locului, om fârte considerat şiforte iubit de tâtă lumea,

câştigat

o avere

fiind- -că el prin munca sa şi-a;

însemnată,

de, care

se

bucură - făcând!

bine cui pote ; iar firea lui este aşa de veselă şi de alu
mcţă, încât cu dinsul nu pâte cui-va să i se urască. Sciesă spună şi să: descrie“o mulţime. de lucruri, pe care:
insu-şi le-a v&dut şi le-a

învăţat

în numerosele sale că--

lătorii ; căci, fiind de părinţi” din Galaţi, el de tintr s'a
înrolat ca matroz pe o corabie englezâscă şi, cutreerând

tote ţările şi tâte mările lumii, s'a ales până la: sfârşit.
cu multă minte, sănătate, avere şi voe bună. Ast-fel
meit,

este amicul

primblam
Vorbind

care

cu

domnul. Stancu! Poloboc,

mai deunădi

m&;

-.

prin portul Galaţilor.

cu dinsul, când de una când de alta, ne oprim

corăbii englezesci, care plutia falnic

în faţa unei mândre

de-asupra apelor Dunării, lănţuită în ancorele ei; din-:
tr'însa se descărca felurită marfă şi mai ales butoe cu .
căpățâni şi cu bulgări de zahăr. -Amicul meit, aducându-şi:. ă

aminte cu plăcere de timpul tinereţii, pe când şi el n'avea |
decât

altă locuinţă
telor părţi

scoică

o-ast-fel de

şi

imi arătă şi-mi explică folosul
ale corăbiei,

catarturi,

precum

de lemn,.

uriaşă

întrebuinţarea diferi- pânze, frân--

Shii, cârme, pălimari şi altele.

”

In vremea acâsta,. matrozii corăbiei şi cărătorii. sau:
hamalii portului” umblaii în sus şi în jos, ca furnicile,.

scoțend din magaziile adânci
titor, baloturi

şi butoe

cu

pântecosului vas plu-

ale

încărcându-le

marfă,

pe

râbe:

(Saii, cum se. dice-la Galaţi, pe tărăbânţe) şi aducându-le:
pe un podişor de bârne până la mal, unde le aşedaii în „tâncuri. Tâte acestea se făceaii cu o iuțelă, cu o aprin-dere, cu un sgomot, care mă asurdia şi m& ameţia ; dar:
totuşi îmi plăcea forte a mă uita, căci toți eraii veseli,

sprinteni şi lucrait. cu inimă

şi cu mulțumire.
E

„124

Pe :cână;: în acea înivălmăşelă, tărăbânţele încărcate
-cu marfă» trepădait: în ! tote „părţile, purtate în fuga mare
de matrozi, se întâmplă” ca două să se ciocnescă, şi butele de zahăr se 'r&sturnară
pe jos, rostogolindu-se care

încotro: apuca.

Unul din

bulce se şi desfundă în acea

cădere, şi zahărul în bulgări, ce era în el, se risipi pe
pămînt. Indată câinii, care nu lipsesc în portul Galaţilor,
se repediră să îmbuce din el, socotind, bietele javre flă-

mânde,

că

ait dat peste vre-o mană; dar matrozii, ca

“să-i depărteze, deteră brânci
cindu-se deodată,
câinii cei lacomi.

T6tă lumea

acoperi,

butoiului crăpat, care, su-

ca

într'o cuşcă,-pe

unul din

se puse pe ris; dar mai mult şi mai tare

decât toţi ridea--amicul meii, Stancu Poloboc. li dase
lacrămile în ochi şi se ținea la piept şi la pântece “hietul

om;
să

de hohotele ce îl podidise. Mie unuia
nu

se înnece

cu atâta ris.

îmi era temă

,

“Când se mai potoli acestă veselie, abia putu să-mi
xvorbâscă, stăpânindu-se cu anevoinţă.
2 «Frate», îmi spune, «când am vădut: întâmplarea cu
„câinele şi cu butoiul, mi-am adus aminte de o istorie
-ce am păţit eii, sînt acum mulţi ani, tocmai prin insulele
Africei ; şi trebue să scii că, de câte ori îmi vine în gând

istoria tigrului pe care l-am păcălit aşa de îrumos, qi,
nu me pot opri de a ride ore întregi».
_ Şi, spuind ast-fel, Stancu meii se porni din noii pe ris.
Eram fârte curios să cunosc istoria tigrului păcălit ; dar
„abia mai târdiii o putui afla de la amicul meii, care mi-o
povesti într'ast-fel: . |
Ă
«Pe când eram matroz, Tucrârid şi câştigându-mi pâinea

pe o corabie englezescă, se întâmpla adesea ca să căJătorim pentru negoţul nostru. până prin ţări forte depărtate-şi trecând une-ori luni întregi, fără ca să vedem
„pămintul cu ochii, ci numai valurile mării jur-împrejurul

nostru, iar de- asupra capului cerul, când albastru şi senin,
când întunecos şi posomorit.

7
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«Dar când
țărm, mare
corabie şi
„pentru noi

atunci, dupăo lungă plutire, sosiam la vre-un:
plăcere era pentru
noi de'a ne cobori din
de.a călca pămîntul țepân sub picidre. Era.
corăbierii, ca o di de strbătore, când puteam

să gustăm un prânz liniştit, întinşi la umbră, pe erbă:
„verde. Insă .ocasiunile.. de acest fel erait aşa de. rare,.
încât une-ori ne coboram chiar pe țermuri pustii şi ne-.

cunoscute,

de a purta

fără

cea mai mică grijă de pri--

-mejdiile ce ni se puteai! întâmpla.
«Intr'o di dar, trăgând cu: vasul

la costa

CI
unei insule:

nelocuite din mările Africei, ni se făcu tare dor dea
vedea de. aprâpe şi de a pipăi cu piciorele €rba câm-.
„pului. Cerui atunci voe .de la căpitanul corăbiei, ca să.
mă daii jos la mal şi să petrec câte-va ore pe uscat.
Matrozii, tovarăşii mei, nu prea aveaii încredere în acele:
locuri necunoscute, şi abia găsii unul dintr'inşii, un
American înalt şi: uscat, cu barbă dar fără mustăţi, carele:
primi să mă& însoţescă în călătoria mea pedestră. Luarăm.
cu noi o spală grosă de rimător afumat,o butelcă, cu
vin

cel mai

de

bun,

un

urcior

cu apă

prâspălă

şi, cu

|
aceste merinde, ne pornirăm veseli către mal.
bucurie:
de
trăsei
uscat,
pe
unul,
eii
«Când mă simţii,

vir-.
şi chiuind un puiii de danţ românesc, o corăbicscă
vădând
Americanul,
mei,
tâsă de. Galaţi; iar tovarăşul

aşa. începti şi el să tropăescă în faţa mea, jucând forte:
serios și pe -ţăcăndlă,: un danț englezesc ce se chemă
«gig».

Danţul

însă

ne făcu gol la inimă şi îndată

ne veni

în gând să găsim un adăpost de sore, ca să ne aşternem
masa. Eu

căutam

cu ochii

în drâpta

şi în stânga;

mi.

dumse pornise, biet, minţilecu dor către r&corâsele
şi
pustie
cea
brăvi din lunca Siretului. Acolo, în insula
copaci
prigorită de srele african; abia se zăriail câţi-va

palmi,
din aceia cu rămurile *nalte şi şue, care se chemă
și nisce tufiş sălbatic,
șerpii cei veninoşi cu
urici6se.

pe unde mai totdâuna cuibeză
plesnitori la codă şi alte fiare

e

ar

5

4
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«Pe

câmpia şesă -vădurărnii însă un-ce negru şi rotund -

* despre care nu ne puteam da s&ma. Stăturăm cât-va la
îndoslă, dacă ne vom îndrepta sati ba către acel punct
necunoscut,

care, dreptul

lui Dumnedeii,

ne cam punea

“la îngrijare ; dar Americanul mei” scâse un -ochian din
“buzunar şi, îndreptându-l către acel punct, „vădurăm
» “curat

şi Jămuritcă

obiectul bănuit nu era alt-ce-va decât

“un butoiii de lemn, aședat. în mijlocul câmpiei.

*—

«E un poloboc!» — strigaiti eii cu bucurie, vorbind

“moldovenesce, pare c'aş fi fost chiar în portul Galaţilor.
„ — «Ol ol polobocIl» — repetă Americanul de
mai.

“multe ori cu mirare şi, din minutul

acela,

el nu m& mai

":chemă alt-felpe nume decât Poloboc. In urmă, matrozii

„„ceă-l-alţi făcură toţi ca dînsul, şi iată cum, iubite
amice,
„mi-a remas numele de Stancu Poloboc, de care
nu mt
“Plâng câtuşi de puţin. -

«Fie dar Poloboc ! — Noi alergăm îndată până
la bu“toiul cel minunat şi acolo, la umbra lui, ne şi
aşedarăm,
“ca să ne facem prânzul. Rezemaţi. amân
doi de dogele
„lui cercuite, deşertarăm veseli butelea de-vi
n, îmbucând.
:şi

din spata afumată.

-şi cred că,

în- palate

Lumea

de

ni se părea totă a nostră

marmoră

şi pe covore

de

mă“tase,. n'am. fi: trăit: mai fără grijă
decât la umbra bu“toiului,pe €rba cea verde.
i
«Dar, pe când noi gustani aşa dulci şi
liniştite plăceri, o
- mare primejdie ni se pregătia. Se
vede că mirosul mâncărilor şi resunetul veselelor nâstre
cântări deşteptară: pe
un tigru, mare.şi flămând, care dorm
ia ascuns sub un
tufiş învecinat. Fiara cea sclbatică,.
semănând la trup cu

-O pisică uriaşă,

la păr galbenă şi vârgătă cu negr

u, se sculă
binişor din locul. unde era pitită, se
furişă prin bălării
'şi, pe tăcute, se apropie de buto
iul, nostru. Ajunsese
“forte aprâpe, câna 'noi audirăm
fâşiind în dosul butoiului.

Ne scularăm deodată

în picidre,-trântin

d jos talere
:şi pahare, Şi, când deterăm. cu
ochii de acea groznică:
„ dihanie, care sliclia privire
a ei încruntată asupra nostră,
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inima în noi se făcu cât o! gămălie de ac; tot sângele.
ne pieri din faţă ; părul

ni; se ridică vâlvoiii şi ne cre-!

durăm mai mult morţi decât vii. Cu noi, arme n'aveam.
„Fiara răcnia cu turbare, rârijia şi-şi arăta colții. Butoiu
l
“singur ne despărția de dinsa. .
|

«Ce să facem ? Incotro so apucăm 2.
5
„ “Tigrul lungi pasul, ca să ne ajungă : noi ne strec
u„tarăm împrejurul butoiului. Elincepu să se iuțescă, dând

ocol polobocului:' noi; alergarăm mai. tare în jurul lui.

“Şi ast-fel, noi înainte şi: tigrul după noi, ocolirăm de
mii
-de ori butoiul. Nici dinsul nu. ne putea prinde, dar nici

noi nu puteam scăpa.

Incepusem. a- crede că 6rta ne-a

.

-osândit la -groznica pedepsă de a. ne. petrece de aci îna. i
„inte totă viața, dând mereii raite şi târcâle în jurul bu-

“toiului, cu tigrul după noi.
o
e
|
|
„=— «Vai, ce viitor de spaimăI» — diceam noi în min-

ile nostre turburate de frică şi de ostenelă.” . *
Mi
«Dar se vede că, şi tigruluii se uriîse cu acestă gonă
„otocolită întocmai” ca alergătura cailor, când treeră la
,
"arie, El deodatăse opri în loc şi, cugetând un minut,
„se repedi să sară drept pe de-asupra butoiului, ca să ne “ajungă îndată

pe partea

cea-l-altă.

Dar, cum drese, cum

făcu, că, sărind, i-se agăţară labele de dinainte de buza -

““butoiului, care era” desfundat. Greutatea fiarei îl făcu să
:se clatine şi să -se „povârnescă în: partea.
ei. Noi atunci

“(pare că cerul ne-a luminat |) 'r&sturnarăm polobocul cu
fundul în sus: tocmai de-asupra tigrului, ce. sta acăţat

“de buza

lui, şi

fiara râmase

sub: butoiii,

ca

un

şorece

“prins în cursă. Atunci amândoi sărirăm pe:fundul .va- “sului. şi ne proptirăm din tote r&spulterile de-asupra lui, .
ca nu cum-va lighidia înfuriată să-l ridice deodată în.

;Sus şi-să scape de la închisore.

o]

«Tigrul răcnia cu turbare şi 'se svârcolia amarnic între “dogele polobocului, isbind .într'insele cu capul, cu labele,

"cu coda, cu ce putea. Noi apăsam de-asupra, cât ne sta

„Prin putinţă, gândindu-ne acum că ne-a ajuns altă nevoe
;
4
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căci, întradevăr, ceea-ce câştigasem era numai o schim- bare de osândă. In loc sa dăm vecinice ocdle butoiului,..

acum ne vedeam siliți să stăm tâtă viaţa de-asupra

lui,

i
„proptindu-l, ca să nu se misce,
«Dar norocul ne mai ajută şi în rândul 'acesta.
«Din mulie,suceli şi învârteli ale tigrului de-desuptul.
polobocului, câda lui cea lungă şi stufoasă stăpă deodată . “pe gura cepului, ce era dat la fund, şi eși ca un pă-mătuf la ivelă. Când vEdurăm. noi așa, tovarășul mei:
se prinse cu amândouă mâinile de dinsa şi ei.de el, şi...
cu multele nostre silinţe, cu multă n&voe,.o traserăm.
totă afară pe gaura dopului.
|
a

«Ce mai câdă! Pare că era un şarpe flocos, cu dungi

galbene şi negre, şapoi lungă... să te fi încins. de dou&
ori cu dinsal! De-aş fi putut atunci să o retez de la
curmătura ei, negreşit
că aş fi păstrat-o până acum.
"«Americanul însăşi eii ne. gândirăm atunci într'alt-fel..

Și să vegi că r&ii nu ne-am gândit.
Ce nu-i dă omului

în cap la vreme de nevoel!
a
,
«Vădend aşa lungime de câdă, ne apucarăm s'o în-nodăm de vr'o două-trei ori şi, făcând .ast-fel dintr'însa
„un câtă mai ghemul, mult mai gros decât vrana prin
care ea eşise, isbutirăm de a lega. pe tigru în -butoiii..
— «Urrra I» — strigarăm atunci amândoi cu o. nespusă.

veselie şi, sărind jos de pe
O luarăm

la fugă,

cât ne

drept către corabia nâstră.

butoiii, pe-aci ne fu drumul +

ţineai

.

picidrele, şi apucarăm-

E

Me

» «Tigrul smuci atunci butoiul şi îşi scose: capul la lu„mină, dar trupul lui rămase jumătate în fundul vasului,
încât abia putea,să se misce din loc. Scăpând la sănătăsa,
noi ne întorcea
: ochii
m din când în când spre dinsul,
ca să ridem de turbarea lui, căci, de. câte ori voia
să
facăo mişcare, el simţia şi audia polobocul rostogo
lin-

du-se şi hodorogind în urma lui.

E

«Când, 'în sfârşit, ne vedurăm noi pe,corabie şi tigrub
urlând la mal, ei, simţindu-mă atunci:la largul
meii,
N
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după obiceiul. nostru românesc, strisam în gura rhare:
— «Sic, tigrule, sic,că te-am păcălit Ip — Iar Ameri-

canul

meii şi toţi matrozii după dinsul, înşirați dea-rândul

pe cuverta corăbii, repeţiaiicu hohote de.ris: — «Po«loboc! Poloboc !». e
«Atunci şi eii, vădend că cu meşteşug am scăpat de
primejdie,

diceam

românesce ;

«Poloboc nu-i dobitoc !
Poloboe e cu noroc !>

o

„Iată istoria tigrului păcălit, pe care mi-a -povestit-o ri-

dend amicul mei: de la Galaţi.
Rideţi şi domnia-vâstră, dacă
-

1

a

—

i
pf

ea
vă este.pe .plac |

DE
-

:

A. Odobescu,

”
E

-

[1834 — 1895),

|

N.

I. Explicare. — Acâstă composiţie este însemnată prin limba
ce întrebuinţâză scriitorul. In ea se găsesc : 10 prea puţine neologisme, de-abia vre-o două-spre-dece în tâtă bucata (matroz, consi- dera, înrola, port, ocasiune, palat, punct, palm, obiect), pentru care
sai n'avem

cuvinte

.corespungătre

sai

cuvintele

cu

care le-am:

putea înlocui nu sînt așa de frumâse (spre ex. ocasiune = prilej,
plural articula
= prilejurit
le) ; 20 nici „un: arhaism; 30 mai de loc

provincialisme (tărabOnţă, târcâle,

lighi6e) ; 40 singurul barbarism

ce conţine («gig») e în realitate un termen tehnic, pe care are grija |
să ni-l explice, lucru ce face de-altminteri şi cu unele neologisme
(«palm») şi cu unele provincialisme (<tărăbânţă»). Pe lângă acâsta,
forma cuvintelor, construcţia proposiţiunilor sînt făcute după regulele limbii române, cu tâtă corecţiunea. O limbă, lipsită de cu"vinte-saă construcţiuni a căror origine streină ar fi uşor de recunoscut, se numesce pură. Calitatea stilului, în care nu se găsesce ase-'
menea cuvinte şi expresiuni, se numesce puritate. O limbă în care nu:
; Se întâlnesc greşeli de gramatică saii solecisme se numesce corectă,

Calitatea stilului în care nu se găsesc solecisme se numesce co-

recțiune. Din puritatea limbeice întrebuinţâză, din explicarea ce are
grijă să dea unor cuvinte și din corecţiunea cu care-şi construesce

proposiţiunile şi frasele, se vede că âutorul vrea cu tot Ginadinsul

să fie cât mai bine înţeles. Acâsta de altminteri este prima cali„tate stilistică a unei compusiţiuni — de a fi clară, de a avea cla. ritate. Cine vrea să scrie
cu claritate, trebue să caute a scrie cât
Carte de citire şi composițiune, cl. IV, Dragomiresca.'
=

. , 9
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mai pur şi cât mai. corect.» Claritatea împreună cu puritatea.şi.
„corecțiunea se numesc calități generale ale stilului, pentru. că nu
să lipsâscă
din

nici un fel de -composiţiune.

_$ 85. Teorie. — Ori-ce composiţiune, trebue să fie scrisă,

y

trebue

într'o limbă pură
-şi corectă ; stilul' unei asemenea, COmpo-.

sițiuni dicem că, are puritate şi corecţiune.
.
Cea mai însemnată, calitatea, stilului este însă claritatea.

Ideile n6stre trebue ast-fel exprimate şi ast-fel orânduite.
şi legate încât să fie. cât mai ușor înţelese. Puritatea, şi
corecţiunea, contribue în bună măsură la claritatea, stilului.

„Orice composiţiune trebue. să fie clară, pură şi corectă,
„De aceea claritatea, puritatea şi corecţiunea, se numesc:

calităţi generale ale stilului. -"
II. Explicare. — Dacă
Vodă

comparăm

şi Vizirul Kiupruliul>,

de 'un om

care

cunsce

e

«Tigrul

observăm

meșteșugul

păcălit» şi «Ghica

că cea d'întâi este scrisă"

scrierii,

scie

să-l întrebuinţeze

şi se folosesce mult de dînsul. Când ne: vorbesce
de corabia
englez&scă, el caută să. ne-o descrie cât mai bătător- la ochi, cât.
mai. plastic: +ne oprim în faţa unei mândre. corăbii englezesci,.
care plutia falnic de-asupra apelor. Dunării, lănțuită. în ancorele
€ei».. Mai

departe

o numesce

<scoică uriaşă

de. lemn»,

<pântecosul

vas plutitor». Tot așa. vorbind „de insula unde s'aii dat jos,
ne.
spune că era «pustie şi prigorită de sârele african», iar palmii
ni-i
descrie cu ramuri «palte şi şite». Ori. de câte ori în drumul
povestirii întâlnesce vre un lucru, autorul. caută dinadins.să
ni-l facă

interesant,

arătând

insuşirile

lui mai'

caracteristice

prin

câte un

adjectiv potrivit. Aceste adjective potrivite, care. contribu
e la zu- grăvirea obiectelor, se numesc epitete. Citind acâstă bucată
simţim.
că autorul este stăpân pe tOtă, bogăţia limbii şi vrea să
o între” buinţeze cât mai“mult, căutând să descopere în lucruril
e şi faptele
ce descrie cât.mai multe însușiri pe care să le pâtă spune.
Stilul

unei ast-fel de composiţii
în care autorul caută să-și arate meşteşugul limbii, se numesce stadiat sai elegant. Când

că stilul e prea

studiat

atunci

devine.

afectat

sai

însă se vede
nenatural,

:..

„.. Din contră, autorul composiţiei «Ghica Vodă şi Vizirul Kiupru.

„liul» nu se gândesce
de. loc
sar

putea

că

lăuda;el se gândesce

scrierea e un. meșteşug

numai

la faptele
ce

yrea

.cu care.
să po-.

Vestâscă ; de aceea nici nu se opresce la lucrurile:ca întâlnes
ce.
în
decursul

povestirii,

ca să le. descrie

şi să ni le facă

ante, .
La el nu găsim mai nici un .epitet pus .de dinadinsinteres
ca să ne.
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isbâscă şi să ne inter

eseze. De aceea nu dăm atât atenţi
e" la.stilul
lui, cât la faptele ce ne povestesce,
Stilul unei asemenea composiţii în care autorul nu

se numesce

simplu.

cau.tă
să-şi arate mesteșugul de scriitor,
Eleganţa și simplitatea se găsesc
în unele

composiţii, în altele însă nu
se găsesc. Ele pot să lipsâscă
dintr'o
composiţiune, fără că acâstă comp
osiţiune să devină rea. De aceea
se numesc calităţi particulare
ale stilului,
E
e

-$ 36. Teorie.— Unii scriitori sînt mai stăp
âni-pe bogăţ

iile
limbii-şi pe meșteşugul de a, scrie,
și caută, când scriă, prilej
să-și arâte acestă bogăţie. și: acest
meșteșug;: din: 'contră,

alții, fiind stăpâni pe limba, în care scriă,
nu întrebuinţâză

decât materialul

limbii și meșteșugul

scrierii

'cârâ-i-sînţ
strict necesare spre a-și exprima, ideile;::C
ei d'întâriaă un
stil studiat saiă' elegant; cei de-al doilea.
un:
Simplitatea şi eleganța, în deosebire dei clari stil simplu.
tate, puritate
şi: corecţiu
ne, “sînt

sînt

însușiri

speciale

calităţi :pârticulare
ale -unor

sotie bine trebue să le aibă,

ale stilului.

scriitori — și nu

Ele

ori-cine

e

a

„Exereiţiul LIV. — Să se compare din punc
tul de vedere
al clarităţii, purității şi corecţiunii <Tigr
ul păcălit»și <Ghica

„Vodă și Vizirul Kiupruliul» şi să se spună
pentru ce și prin
„ce acesta, din uimă este mai puţin clară, pură
și corectă?
- Exereiţiul

LV. — Să se compare «Din viaţa lui Crângă>

cu «Mesopotamia, odinidră și astădi» şi să se .spu
nă

care e

mal studiată din punctul de vedere al stilului,

|

37.
LEGENDA CORBULUI.

|
a

; Corbul dint
- încep
ruut avea pene albe, nu. negre ca
în giua de adi. Dar pe vremea Potopului, 'băgâ
nd Noe:

din tâte vietăţile pămtutului “câte o pereche în corab
iă

sa,.a băgat şi una de corbi. După ce a: trecut
potopul
şi după cea începuta” scădea apa, corbu
l 'a' fost, cel
d'întâi
pe care l-a -scos” Noe :din corabie şi “l-a
trimis
.

,

132 .

„să vadă

cum e pe lume:

ori încă nu?...

scădut-a

apa

pretutindenea,

şi-i dise să se întârcă cât mai de grabă

cu r&spunsul. Corbul, eşind din corabie, a: sburat câta
“sburat, până ce-a dat de o mortăciune de cal. Iar, dând.
el.de calul cel mort, a uitat cu totul de porunca lui
Noe

şi a rămas

acolo

şi a mâncat

trei dile şi trei nopți

de departe,

cum. îl zări că vine,

după olaltă, fără să se urnescă din loc... Abia în rev&r“satul zorilor de a patra di,. după ce s'a săturat, s'a întors

"iarăşi

la corabie.

Noe

l-a întrebat: ce veste-i aduce?. .-. ce este prin lume, de
a întârdiat atâta?
i
|
Corbul nu întins
multă. vorbă,
e
ci-i r&spunse drept
că, fiind flămând şi dând de un hoit de. cal, s'a
pus şi

a mâncat dintrinsul, până. ce s'a săturat, şi de aceea
a

întârdiat aşa de mult. -Atâta-i tot ce pste să-i spue de
prin lume, pe unde a umblat. .
Ea
„
Noe,

audind

aceste,

sa

a rămas

corbul

mâniat

pe dinsulși l-a bles-

temat, dicendu-i: «De astădi înainte să fie penele tale,
cum e inima din mine |». Şi, fiind-că în acel minut inima
lui Noe era nâgră de amărăciune şi de mânie, s'au făcut
şi penele Corbului ca inima lui, şi de atunci până
în

- diua de-astădi

cu penele

negre..

«lar hrâna ta să fie numai mortăciuni1» 'dise mai de:
parte
Noe..Şi, cum l-a blestemat

Noe, -aşa a şi rămas,

corbii se hrănesc şi astădi mai mult cu mortăciuni
.

-

a

|

şi

S. FI. Marian.

I. Explicare.— In acsstă composiţie ni se
explică, pentru
ce-crede poporul că corbul are „penele negre
şi se hrănesce
cu leșuri; este dar o composiţie prosaică.
Acestă explicare
ni se face prin povestirea, unui fapt; este
deci o naraţiune.

Acâstă naraţiune are o exposițiune, un nod
şi un desnodă-

mînt, adecă

faptele

sînt

faptele ce se povestesc

ast-fe]

sînt

combinate

cel puţin

încât

bănuim că

în parte închipuite

— este deci 0, istoridră. Mai observăm însă,
că, faptele ce se
povestesc sînt supranaturale (vorbirea, „Corb
ului: cu Noe).
+

j
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Ast-fel de istoridre se numese legende. Legendele ca, şi tra-

dițiunile se transmit din gură în urăşi se deosibesc
de”
acestea, numai prin elementele supranaturale ce cuprină
:
ă

Tu

-

$ 37. Teorie. — Tradiţiunile ce cuprind fapte su:

pranaturale

se numesc

legende.

-

„a

Aplicație, — De ce composiţia de mai sus este prosaic
ă? De ce
este naraţiune ? In ce se asâmănă cu istorisra ?
In ce se asâmănă

cu tradiţiunea ? In ce se

deosibesce de ea ? De

ce dicem că este

o legendă ? Intru cât legenda se deosibesce de istoriGră, în
privinţa verosimilităţii ?
„II. Explicare. —. In
une-ori

perfectul

acâstă

simplu,

dar

naraţiune

acestă pricină povestirea dobîndesce
e bine

să

întrebuinţăm

sai

autorul

întrebuinţeză

cu deosebire perfectul 'compus.

un

Din

aer greoii. In naraţiuni

presintele (presintele

istoric)

saă, şi

- mai bine, perfectul simplu, şi dacă am început povestirea întrun
timp, să căutăm să-l păstrăm necontenit pe cât permite corecţiunea.
2. Mai observăm că autorul povestesce până la sfârşit ce-a.

vorbit Noe cu Corbul, câteodată ci?ând aceste vorbe, altă dată
.
numai spunându-le înţelesul. In primul cas vorbirea se numesce
directă ; în al doilea indirectă. In povestirea convorbirilor dintre

persânele unei naraţiuni e bine să întrebuinţăm
sait vorbirea directă sai cea indirectă ; să ne ferim de a le întrebuința pe amân:

două deodată.

a

3. Autorul mai întrebuinţăză câte-va cuvinte de care ar fi trebuit

să se ferâscă, fiind-că nu sînt destul de alese, sînt cam vulgare:

«băgând

Noe din t6te vietăţile pămîntului câte o pereche în co-

rabia sa, a băgat şi una de corbi» == Noe, luând cu sine în corabie
câte o pereche din... a luat-şi una de corbi; «mortăciune de:
cal, hoit de cal» = leşul unui cal, un cal'mort. Cuvintele sai expresiile ce aduc aminte împrejurări josnice din viaţă, fără ca să fie necesare fondului composițiunii se numesc vulgare sai triviale
(trivium (lat.) = răspântie). In ori-ce composiţie trebue să ne ferim.
de ast-fel de cuvinte, adecă stilul nostru să fie demn sai ales. Ca- |
'litatea acâsta a stilului se numesce demnitate saă nobleţe. Nobleţea

este,

ca şi claritatea,

puritate,

corecţiunea,

stilului,
„
a
4. Tot în acâstă composiţie mai observăm

o calităte generală a
Gre-care construcţii

„care nu sînt destul de românesci. Ast:fel autorul nu

începe pro-

posiţiunea cu subiectul, ci-l pune, fără necesitate vădită, cum-se face
în nemţesce în urma altor părţi secundare sait a predicatului: «bă7

„

-

.
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gâna'Noe..

. . câte-o pereche» (vegi mai sus 3, construcţia corectă);

«dând el de calul cel mort» ; <«saii făcut și penele corbului» ; «a r&mas corbul». Tot neromânâscă e și construcţia: <corbul a fost cel

d'întâiu pe care l-a scos din corabie = Noe a scos din corabie mai
întâiii pe Corb> sai «pe -Corb l-a scos mai întâiii Noe din corabie».

„Aceste construcţiuni sînt
recţiune.
ă
|

solecisme. Stilul

nu ara destulă co-

* $38; 'Teorie—lIn afară de claritate, precisiune, puritate și
corecţiune, ori-ce stil trebue să fie şi ales sati demn. Stilul

este "demn sait ales, când scriitorul se feresce de tâte
cuvintele sati expresiunile care aduc anumite împrejurări
josnice din viaţă, fără ca să fie cerute.
de fonâul compo-

siţiei. Ac6stă, calitate a, stilului se numesce demnitate saă
nobleță ' şi face parte ca,şi claritatea, puritatea,şi corec-

ţiunea, din. calităţile generale

ale stilului.

Cuvintele și ex:

presiunile ce nu corespund acestei calități se numesc
fri-

viale, vulgare sati josnice, și nu se pot
'în unele composiţii cu. fond glumeţ.

Stilul 'ce cuprinde

întrebuința, decât
,

asemenea, cuvinte se numesce trivial.

Bxerciţiul LVL. — Să se caute și să se:afle o
legendă;
„Care apoi să fie povestită în scris ast-fel încât
să se vadă

peripeţiile, nodul și desnodămintul.
|
Ma
+ Exerciţiul LVII. -— Să se cerceteze composiţia următăre

diri

punctul:de

demnităţii stilului

vedere

al

clarității, "purității, corecţiunii și

-

|

+ Exerciţiul LVIII. — Să. se spună -de. ce
cuvintele şi ex-.
presiunile din «Tigrul păcălit» 2 Javră, păcăli, sic,
dihanie, hodorogi, flocos, câtă-mai-ghenul, care, la prima
vedere, se par triviale, totuși nu pot fi considerate ast-fel în acea
composiţie.

aa,
e

„VULPEA BERCA -

A fost. odată ca niciodată, — dacă n'ar fi, nu
s'ar povesti, —
pe când se potcovia puricele.... şi. cele-l-alte...

şi cele-l-alte, -

. .

-..

Sa

IN

e
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:- A

fost odată-un

vânător

care,

de

câte

ori mergea

la

vânătere, avea obiceiii să ia cu dinsul pe slujitorul săi,

“iar când

se

întorcea înapoi,

povestia, cui vrea: să-l âs-

culte, o mulţime de întâmplări minunate, care de -când
* lumea nu trecuse nimănui nici măcar prin vis;
şi, la
tote aceste basme, nu lipsia niciodată de a aduce
ca
.„ martor pe biata slugă, adevărat -om al' lui Dumned
eii.

“* Adi aşa,-mâne aşa, până când într'o di acesta, sătul
de a face mereit de pomană meseria ticălâsă de martor
mincinos, îşi ceru sema de la stăpân şi voi cu tot dina-

“ dinsul ca să-şi ia giua bună de la el.

Si

|

„Stăpânul stărui, ca să afle pricina acestei neaşteptate .
„hotăriri, şi cu vorbe blândeîl întrebă : ""— «Ore nu te mulţămesci cu simbria ta şi cu traiul ce:
ai în casă la mine, de vrei să mă laşi ?»
|
—

«Să nu păcătuesc,

cucâne»,—

«tote sint -bune.la domnia-ta.

răspunse

Dumnedeii

slujitorul,—

să-ţi. dea tot

binele ! Dar să-ţi. spuiii curat şi să nu-ți fie-cu superare:

uite, me mustră cugetul de atâtea dovedi mincinâse
ce-mi ceri să daii pe tâtă diua, când începi;— adecă să

fie cu ertăciune — când- începi a tăia la palavre

toresci. E păcat

eii cu

de Dumnedeii,

cucâne,

totul în focul Gheenei
şi să

port

să mă

vână-

afundez

eti, săracul de

mine, tot ponosul păcatelor cu care domnia-ta îţi încarci

de bună-voe

sufletul. Lasă-m&

mai bine să mă duc cu

Dumnedeii 1» e
A
e
Aşa vorbi servitorul, şi stăpânul se puse pe gânduri;
şi, fiind-că el cunoscea preţul unei slugi drepte şi cre-

dincidse, se r&sgândi bine. şi-i r&spunse într'ast-fel: |
_— «la ascultă, băete! Văd că tu eşti om cu frica lui

Dumnedei.

R&mâi la mineşi ajută-me, ca să:m& desbar

de pârdalnicul meii nărav. Crede-mă, nici .eii n'aş voi să
spun ceea-ce: nu este tocmai adevărul, dar'ce':să-i fac
năravului? ME ia gura pe dinainte. Aşa dar, să facem

cum e.mai bine; sa

facem între noi o învoelă, ca să

scap şi eii de aşa urit cusur, să rămâi şi tu împăcat cu
;

|

Ia

sufletul. Când mă voiii afla în vre-o adunare,tu să stai
la

spatele mele Şi, când

vei audi că încep a croi câte una |
mai deochiată, tu să mă tragi de mâneca hainei,
căci ei .
îndat

ă voiit îndrepta-o după ființa adeverului,

Aşa spuse şi aşa rămase să fie,
Ă
Dee
|
Peste câte-va gile; şedend la masă cu alţii, vânăt
orul „„începu
să povestâscă.. că la d vânătere, la, care
fusese.
de curând, “i-a eşit înainte o vulpe, care
avea o'câdă

“lungă de.cel puţin cinci stânjeni! ||
„Pe când,

în focul povestirii, el rostia acestea cu cea
„mai deplină “încredințare, ca şi când lucru
l ar fi fost
„întocmai după cum îl: spunea, deodată se
simţi tras pe:
„dindărăt
“de mâneca
- îndreptându-se că în

surtucului. ']și luă vorba înapoi şi,
ferbinţela vânătorei nu va fi vădut

tocmai bine, scurtă coda vulpii până lă
vre-o doi stânjeni.
„O:nouă smucelă de haină îl făcu s'o
mai. scurteze cu

un stânjen. ..
a
Sa
La a treia, o cionti până la doi coţi.
.Simţind încă şi -acum

a

efectele restrictive ale

-

consciinţei
servitorului, se înduplecă a mai .retez
a din c6da vulpii:
— «Doi caţi! intocmai nu va fi fost»,
dise el asudând,
"«dar

pe legea mea, că era de un cotşi
mai bine l»
Sluga,
care se bucura:

Dumnedei,

audind

acum

şi mulțumia

pe stăpânul sâti cum

în sine lui

se lep&dă din:

ce în ce mai mult de ispitele Satanei, credu
ca e momentul

nimerit spre a-l aduce

la

o deplină

trase încăo dată de mânecă,
Dar răbaarea vânătorului

torcendu-se

deodată

înfuriat

pocăință şi-l mai

- - e

era ajunsă la culme şi, în
către

neîmblândi

tul săi
censor, se râsti la dinsul strigând
în gura mare.::
— «Bine mişelule ! Nu-ţi e destul
să las vulpea bercă'? Dar mai bine să cute iaatâta? Cel! vrei
pe tine dracul
de o mie de ori, decât să râmâe
vulpea mea fără codăl»
AL. Odobescu,

e

(1834—1895]
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„DOMNE FERESCE DE MA REU
OR: HMM (DaKZTopii AE pEAE,
Rzgăua c88T NSAEKZUI FpEAE. |
Ilie AatAS=u Aputi pknicoape.
e

Ga-n NSE în cnăusSpaToape,
HiRHA, MEPyEA, KS NA3A. ESuz,
avea ApSM pinpesua,

„Bu8 “nMEnS ca odp'reze

*

|

Il MoaprreA cz-tui oBHAEze,
Suăug :. op! op! ue nzhare!
„SE coapTa AM ABST, pare! -

ÎEA-A-ANT BINE KZTpE NAUCBA:.
[lim Sn (poaoc Să nixnesi,

o
“În MEpSASH MSALSMEUIE .
ln
CTĂH
Hi2 AOAAME
$
(DEperie.
o
AEAAT-paă anrpzer LD) man MApE ;
flp ak8M, pATE, pzsaape!

Sa oprati „pn Zice rapa: -

(PpATE, Bean moapea mapa,
Îl CA Tir XOTApATS-UH,
fiEzu um Sina 4£ rars-ur,

,

PanounS wmi8 RS pp NapE

„E Bim AE aa p28 Aa mape!
SIRIA CABAPI
. KSBĂINT
UII
SA,
”
[ln tăTa SuSA RA BXHTBA..

„Bea
o

Baa”

ii

ASna En BBAMApE

Iliu crpira pu r8pa mape:
|
GTAlu, „UB Fp&BIIIII OMOPpEA ș CKÎMBAT

XOTApBpEA;

SESm CA racir KSHAAe

fre,
Xe a Ilaumtua
„ ) decât acesta.
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Cnan3Spat cz us-u panSueu,
(n AE Bin „Mi Iennt ca-i NSHEH.

ÎTSHMH

BHHOBATSA RApE

IIS rău MAAT pa5 aan MAPE,
SISauna, awkora BEc'rE
Suce : ZIAEBZpAr ECTE, |
Bz, AA KATE MATE OMSA,
Ga uS Maune npE AOMuSA, -

“În ca uz

în rasa

CAS:

* AOAMIHE (DEPEWIE pe Man pas!
-

|

.

- Anton

Pann,

(+ 1554).

"L. Explicare.—
de unde ai venit
resce-mă, Dâmne,
vorbire liberă, iar

In aceste composițiuni autorii ne explică
expresiunile cirage-l de mânecă» şi «Fede mai r&!» Sînt dar, de şi una e
în
cea-l:altă, în versuri, nisce composiţii
pro-

saice. Acestă, explicaţie se face
prin

povestir

ea, unor fapte
-— deci sînt narațiună. Aceste “nar
aţiunii ai o exposițiune, .
un nod şi un desnodămiînt, adică
momentele faptelor sînt :
„combinate cu meșteșug, aşa încât
ne ' produce plăcere la

citit; sint deci istoridre. Aceste istor
iore
de cele-l-alte istorire,-—sînt compuse, prec — în deosebire
um am vădut, cu
scop de a

explica, nisce locuţiuni saiă . expresiu
ni,
acest scop, istoridrelese numesc
sndve.

Având

$ 39. Teorie.— Istoridrele, compus
e cu scop de a :
explica, vre-un proverb sai vre-o
locuţiune din limbă,
numele

de 'snâve. .

.

Aplicaţie, — Ce fel de composiţii
sînt
resc
e-m&, Dâmne, de mai răi!»

<Vulpea bârcă> şi <Fe-

din punctul de vedere al fondului
?

Dar din punctul de vedere-al obi
ectulu
? De,
i ce gicem că sînt is'toriore ? De ce gicem .că sînt
snâve? Sînt verosimile saii nu, și
pentru ce?
-

a

E

e

Exerciţiul LIX. — Să: se compună o
snâvă' prin care să
se explice locuţiunea «d'aea n'are
ursul

plan :

o

c6dă», după următorul

a?

_——-

p6riă
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CUM ŞI-A PIERDUT URSUL CODA,
Introducere
Ă
Poporul explică prin deosebite istoridre' unele din
locuţiu-

nile din limbă.
“Explicarea locuţiunii

«d'aea mare

ursul

cddă».

I. Exposiţiunea :FI
Timpul și locul când trăia Vulpea și Ursul impreună
iîn Iegătură de rudenie. Portretul fie-căruia.

a. Nodul:

-

.

N

|

d) Intr'o ernă vulpea se face mârtă în drumul
unul pescar.
Pescarul asvârlind-o în căruța cu pesce, ea
dă tot „pescele
„Jos și-apol sare, şi parte-l mănâncă, parte-l duce la.
vizunie.
b) Ursul o vede și o întrebă. Vulpea îl spune
că l-a prins
vârindu-și

câda

în baltă peste

n6pte.

”

c) Pofta ursului de a avea pesce. Plecarea,
la baltă. Descrierea, bălții. Inceputul pescuitului.
d) Așteptarea, ursului. Gândurile IulN când simţia că-l
îngheţă

câda.

Revtrsatul

dilej.

III, Desnodămîntul:
Pescari! sosesc la baltă. Ursul se sperie, trage ȘI-ȘI rupe coda
_ Batjocura” Vulpel și furia Ursului.

“Conelusia :

Rea

De

pi

Ce părţi nu: sînt destul de verosimile în acestă snvă, și
dacă sînt alte snâvef mal „bine întocmite.
Exerciţiul LUX.— Să se redea prin sinonime expresiunile
subliniate în «Vulpea bârcă» și să i se analiseze conținutul

arătându-se exposiţiunea,
- Exerciţiul

„punctul

LĂI. —

de vedere al

bucăţi.
,

nodul și desnodămintul.

Să se citâscă,

să se

caracteriseze

din

composiţiunil și al stilului „următârele

a
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II. Explicare.— Scim că composiţiile prosaice aii mai totuna

şi elemente poetice și retorice. In <Feresce-mă. Dâmne de mai răi,
descoperim elementul poetic în versificare, adecă în vorbirea sime-

Zrică în

care e scrisă. Ast-fel

vorbirea e descompusă în unități,

8 silabe:

versuri, de câte

„numite

Doi inși fă-că-tori de re-le
678
345
2
1
Că-dend sub ju-de-căţi gre-le,
1

2

3

4586

7

,

şi aşa mai departe, afară de cele două din:urmă care ai şapte silabe. Numărul silabelor dintr'un vers se numesce "năsura versului.
Versurile

acestei bucăţi sînt scrise în măsura de

opt

silabe,

cu ex-

cepţia celor două din urmă care aii măsura de şaple silabe,
„ Sfârşitul.unui vers se recunâsce după faptul că silaba

silabele lui de la urmă,

începând

sau

cu ultima vocală întonată,

potrivesc cu silaba sait silabele altui vers :

se
Ă

Doi inși făcători de r= e-le
Cădând sub judecăţi gr=2-le

”

Ci să gică 'n gândul s=&i
.

Feresce, Dâmne, de mai r=&i
_
Acâstă potrivire a silabelor de la două saii mai multe versuri,
începând cu ultima vocală accentuată, se numesce rimă.

„In afară de măsura şi rimă, versurile cele bune mai presintă
şi câte o potrivire în succesiunea regulată a silabelor întonate.
„ Ast-fel de ar fi versurile:
E

Spân - zu - raţi să nu-i ră-pu
- neţi

-

Aa
-

?

Ci

i
Acâstă

7

35
de

?

—

vii
ii

,

—:

2

7:

—

în ţepi săi pu-neţi

7

gs

7

Tr

,

.

7

î

succesiune regulată a accentelor să numesce

surile cele-l-alte din acâstă bucată nu aii ritm regula
t.
In afară de măsură,

după

fie-care

sint mai

rimă și ritm, versurile

vers, când citim,

facem câte

rin. Ver-

mai aii şi pause:

a pausă. Când

versurile .

lungi, se face-pausa şi la mijlocul lor. Pausa
de la mijlo-

cul versurilor se numesce cesură,
”
$ 40.. Teorie. — Vorbirea în care exprimăm ideile
într'o

composiţie, pote fi sai liberă sai versificat
ă (simetrică,
măsurată,), Vorbirea, e liberă când în desfă
șurarea ei nu

cautăm

să păzim

decât

regulele

de gramatică
.

şi sintaxă

SEE
ale limbii; este versificată când, pe lângă aceste regule,
trebue să păzim şi altele.regule privitâre “la sunetul ei.
" In vorbirea,. vezsificatăi, scriitorul trebue să-şi împartă vor. bind în unităţi de un număr hotărit de silabe; aceste unităţi
trebue să asemene la sfârşit două câte două saii câte mai:
multe ; silabele întonate din: fie-care unitate să :se succedă

regulat, iar după fie-care, sai, când sînt mai lungi, la mijlocul
fie-căreia, să se găsâscă, câte o pausă. Unităţile în care se
împarte vorbirea, versificată se numesc versuri; numărul silabelor dintr'un vers se numesce măsură ; potrivirea silabelor
de la, sfârșitul versurilor, începând cu vocala, accentuată,
se numesce rimă ; succesiunea regulată a, silabelor întonate
se numesce ritm; iar pausa de, la mijlocul versului se

numesce

cesură.

* Exerciţiul L/XII.—Să se. arate măsura, ritmul, rima, măsura și cesura de la mai multe versuri din bucata «Cocârele>.
40..
TON ROTĂ ŞI UNIREA
La 1857, pe când se ferbea Unirea în Iaşi, boerii mol-

doveni: liberali, cu

reposatul. Costachi

Hurmuzachi,

Ko-

gălniceanu şi alţii, ai. găsit cu cale să cheme la adunare
şi câți-va ţărani fruntaşi, câte unul din fie-care: judeţ,
spre a lua şi ei parte la facerea acestui măreț şi nobil
act 'naţional.. Cum aii ajuns țăranii la Iaşi, boerii ati pus
mână de la mână de i-ai ferchezuit trumos şi i-ai îmbrăcat: la fel, cu-cheburi albe şi cuşme n6uă,:de se mirat

țăranii ce: berechet i-a găsit. Apoi, se dice că i-ar fi dat
pe mâna unuia dintre boeri, să le-ţie cuvint, 'ca să-i
facă a înțelege scopul chemării lor la Iaşi.
— Omeni “buni, sciți pentru ce sînteţi chemaţi ; aici
între noi, dise boerul cu blândeţe.
— Vom sci,. cucâne,, dacă .ni “ţi spune, respunse cu
sfială un făran mai bătrân, scărpinându-se în cap.

Î
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„"—. Apoi eacă ce, 6meni 'buni:.de sute de .ani două.
ţări.surori, creştine şi megieşe, Moldova nâstră şi Valahia
saii. Țara - Muntenescă, de care pote “i fi audit vorbin-

du-se,

se sfâşie şi se. mănâncă

între dinsele,

plita urgie şi peire a n&mului românesc.

spre cum-

-

Țări surori şi.

creştine am dis, 6meni buni; căci. precum ne închinăm
noi, Moldovenii, aşa se închină şi fraţii noştri din Valahia.

Statura, vorba, hrana,

îmbrăcămintea şi tâte obiceiurile,

câte le avem noi, le aii întocmai şi fraţii noştri

Munteni,

Țări megieşe, am dis 6meni buni: căci numai pârâiaşul'
Milcov, ce trece pe la Focşani,. le desparte. Să-l secăm
dar dintr'o sorbire şi să facem sfinta Unire, adecă înfrățirea dorită

de

strămoşii

noştri,

pe

care ei n'aii

putut

"s'o facă în împrejurările grele de pe atunci. Eacă 6meni:
buni, ce trebă creştinescă - şi frumosă avem de făcut.
Numai Dumnegeii să ne ajute! Inţeles-aţi, vă rog, pentru
ce v'am chemat? Şi, dacă aveţi ce-va de dis, nu vă sfiiți:
spuneţi

verde,

moldovenesce,

ca la nisce

fraţi

ce

vă.

sintem. Că de aceea ne-am adunat aici, ca să ne luminăm
- unii pe alţii, şi Dumnedeii să ne lumineze. pe toți,
cum
o sci el mai bine!
a
noi, țărănimea,

fi, răspunseră câţi-va ţărani

nui sci dumnevâstră

de la

c6rnele

plugului,

ce-i

javem

să scim .ce-i bine şi ce-i r&i? „„— Ba ei drept să v&-spun, cucâne, n'am
înțeles,—ci-că
dise cu îndrăsnclă unul dintre țărani, anum
e Jon Rotă.

“Şapoi chiar dacă ne-am. pricepe şi noi la câte
ce-va, cine
- se-mai uită în gura: nâstră? Vorba ceea,
cucâne : «Ţăranul' când. merge, tropăesce,
şi. când vorbesce, hodorogesce», să. erte cinstită faţa... dumnevostră..
Eii socot că

treba asta se putea face şi fără de noi;
că, dă, noi scim |
"a învârti:sapa, cosa şi secerea ; dar
dumnevâstră învârtiţi
condeiul şi, când vreţi, sciți a. face
din alb negru şi din
negru. alb... Dumnedei v'a dăruit cu
minte,ca să. ne po-.
vătuiţ
şi i.
pre noi, prostimea;., :
RE
N

pi 2 a

pe lume,

dă, dacă

i

„ —- Inţelegem, cucone, aşa o

„mai ruşinoşi: că,

143.
— Ba nu,.6meni buni; s'a “trecut vremea aceea, pe.
când numai boerii făceaii. totul în ţara acesta ş'o storceati

după plac. Astădi toţi, de la Vlădică până la. Opincă,
trebue să luăm parte la nevoile şi fericirea Ţării» Muncă

„ şi câştig, datorii şi drepturi, pentru toţide o potrivă.

Le spuse boerul apoi despre originea Românilor ; cum

şi de

cine

ati fost aduşi

pe aceste locuri;

despre sufe-

rințele lor şi cum aii ajuns de a: fi desbinaţi şi îm„ prăsciaţi prin alte ţări. Le dă el pilde câte şi mai multe :
cu 'smocul de nuele,

silesce bietul

care

sint

cu

taurii învrăjbiţi şi, în sfârşit,se

creştin din r&spuler
a-i” face
i să înțelegă,

rodele

bine-făcătâre: ale Unirii;

aducându-le .

aminte că tot «pentru unirea tuturor» se râgăşi Sfinta:
Biserică în tâte gilemai
le,
bine de 1850 de ani.
-—

FĂ, 6meni

buni, cred

că: acum

aţi priceput.

-...

— Priceput, cucâne, cât se poate de bine, răspunseră
„mai toţi. Dumnedeii să vă ajutela cele bune! :*
„.—

Ba

„—

Dumnedeii

cum

ei

nu,

cucâne,: răspunse

să

mă. erle,

moș

moş

Ion

I6ne,

Rstă.

|

dar dumneta,

vEd, eşti cam grei de cap; ia haidem

în grădină,

„să vă fac a înţelege şi mai bine. Moş I&ne, vedi colo în
ogradă la mine bolovanul cel mare?
— Il vedem, cucâne.

— la fă bine,şi adă-l aici lângă mine, dise boerul
"care şedea acum pe un jilț în mijlocul ţăranilor,
— S'avem ertare, cucâne, n'am putea ; că dâr acolo-i

greutate, nu şagă.
__—

„Moş

|

la cercă şi vedi,..

:

e

Rolă se duce şi vrea să ridice bolovanul,; dar nu

pote,
„=— Ia du-te şi. dumneta. moş Vasile, şi dumneta bade .
Ilie şi dumneta bade Pandelachi.
;.. .

"In.

sfârşit, .se duc ei. vre-o 3—4 ţărani, urnesc bolo- -

vanul. din.loc, îl. ridpe.
ică
umere şi-l aduc lângă boer.:
„— Ei, omeni buni 2... S'a dus moş Ion, şi. n'a putut:

” face.

treba singur :..dar când

v'aţi: mai
dus câţi-va
.
înA

.
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ti” ajutor, treba s'a făcut. cu „mare
r'a fost aceeaşi.
Povestea cântecului : .
4

:

Ă

,

;
-

.

..

.

uşurinţ tă ;

-

.
.

.

.

greutatea-:

.

.

.

.

cUnde-i unul nu-i putere
La nevoi şi la' durere,
Unde-s: mulţi, puterea cresce
şi dușmanul nu Sporesce»,

Aşa şi cu Unirea omeni buni; credeți dumnevâstră
că de-a ajuta Dumnedeii a se uni Moldova cu Valahia,

„avem să fim numai atâţia ? Fraţii noştri din : Transilvania;
Bucovina; Basarabia şi cei de peste Dunăre. din: Mace-

. donia şi de prin alte părţi ale lumii, numai să ne vadă .
că trăim bine, şi ei se vor uni cu noi şi vom face împreună

o

ţară

mare;

îndrăsni: duşmanii

bogată

şi puternică, de

n'or

mai

în. vecii vecilor a se lega de Români.

D'apoi fraţii noștri de sânge : Franţuzii, Italienii, Spaniolii şi Portughezii ce aşteptă ? La ori-ce întâmplare,
Dâmne

feresce,

stait gata să-şi verse

Unirea . face. puterea,

înțeles şi r&s-înțeles|.
—

Ba, ei

unul,

să

sângele pentru NOI...

6meni buni. Ei, acum

cred. caţi”

-

'

ertaţi

dumnevâstră, cucâne, încă!

tot m'am înţeles, răspunde moş Rotă.
—

Cum

se face

asta, moş I6ne?

Mai

tălmăcit, şi. un copil putea să înţelegă.
„— Mai aşa, cucâne, răspunse cei-l. alţi,

bine” cce y "am:

-

RR

— Moş I6ne, dise acum boerul câm turburat de multă
oboselă;. ia spune d-ta, în legea d- tale; cum „mai înțeles, =
de când se face atâta vorbă, să audim şi noi.
|

—.De! cucâne, să nu vă fie cu supărare ; dar de:la
vorbă şi până la faptă este mare deosebire... Dumne-,

vostră, ca fie-care boer, numai

ne-aţi poruncit să aducem

bolovanul, dar n aţi pus umărul împreună cu noi la adus,

cum 'ne spuneaţi adini6rea

că de acum

toți o să ia parte

la sarcini, de. la Vlădică până la Opincă. Bine ar î,
dacă:

a.
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N

ar fi aşa, cucâne; căci la r&sboiii înapoi şi la
pomană
“năvală, par'că nu prea vine la-socotelă . . DR
Iar de 'la bolovanul d-vâstră... am înțeles: aşa :;
că
până acum, noi“ ţăranii 'am dus fie-care câte-o
piatră
mai: mare saii mai. mică pe umere; însă acum. sinten
i
„chemaţi a purta împreună, tot noi, Opinca,o stânc
ă pe
umerile nostre... Să dea Domnul, cucâne,:să fie alt-fel
,

că mie nu mi-ar părea râă, | |
ae
|
La aceste vorbe, ţăranii cei-l-alţi aii început a stringe
din, umere, a se uita lung unul la altul şi a dice: Ia,
pote că şi Râtă al nostru să aibă dreptate...
-iar boărul,

luându-i înainte cu glume, a. înghiţit găluşca şi a tăcut
:

molcum.
|

-

|

.

a

E

.

boerescă

Creangă.

»(1837—1889]

A

DIN VIAȚA LUI ANTON PANN.
“Butea

E

Ion

N

a
a

i

|

cu doi cai, cu vizitiă

|

1

şi cu arnăut pe

capră, porni ducând pe: Anton Pann, gătit:ca de visită,

după moda timpului, la boerul Şerban Mantea. Trecu
ră
pe dinain
- biseri
tea
cei Lucaci, unde Anton Pann salută cu un fel de- metanie pe preotul bisericei, care
sta

de vorbă. cu nisce poporeni; de aci butea, largă şi grea,

trecu huruind prin mahalaua Negustorilor,. pe
Podul
Târgului d'afară, Uliţa Cavafilor şi r&spunse prin Lip-

'scani în Podul Mogoşbiei.-:
D'aci şi până

-

la Cişmeua:Roşie,

îl salutară pe

cântă-

reţul popular, psalţi de 'la şcola de Muzichie, catiheţi cu

plete lungi şi cu căciuliţe în formă de potcap; semin
arişti din.seminarul noii, înfiinţat de Mitropolitul Grigo
re;

econormi, sachelari, mirodoți, preostoşi; toţi, foştii lui şco-

lari.. El

le: mulțumia

ducând

încet spre aripa butcii, aşa

largi atingea podcua

mâna

că partea

de la picicre,

Carte de cilire şi coniposițiune,

cl. IV, Dragomirescu.

le fes şi lăsând-o

de jos a mânicei
|

'10
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Când cârmi “putea să intre pe porta caselor boerului,
portă cu doi stâlpi groşi de: piatră, sculptați, şi cu înveliş
* de lemn,

plin de săpături

ca şi ușile, cei doi arnăuţi de_

la: intrare, care. până aci şedea. liniştiţi, picior peste pi„cior, se sculară făcend o'voltă în. care li se învârtiră fustanelele şi iatagaânele, şi-l apucară pe Anton Pann de.
braţe, dându-l jos din trăsură.
In antret, alt arnăut se: legăna în drepța şi 'n stânga
cu mişcări. graţiose, spre a face vânt unui ciubuc, ca să
se aprindă. Ici colo, ţigani robi, cu treburi.
i
- Boerul Şerban: Mantea apăru în prag şi întinse mâinile spre Anton Pann. - |
— Poftim,
—. Cu tâtă plecăciunea, arhon pitare.
In iatac şegură pe: sofarunul: lângă altul. Era cald. Un.
miros de iasomie, de busuioc și de iismă umplea aerul.
„În peretele“ despre, Răsărit, sumă de icâne vechi îmbră"cate în argint şi în.aur. La una din ele ardea o candelă
cu sticlă roşie. Suh icâne atârnaii trei: şiruri de mătănii
împopistrate cu b6be. de sidef, chihlibar şi abanos. la

*

alt părete, un covor. de Persia,

iatagane,

rabine. In faţa patului, portretul lui Vodă

şuşanele

şi ca-

Bibescu, dom-

nitorul țării, cu ochii tăiaţi ca migdala, cu mustața mică
„pe buză, cu guler înalt şi plin. de fireturi, cu lentă roşie
+ şi lată. Ici, colo, mese de table şi de cărţi.
—

Ştii de

-—

Nu

— Totă
N

ce

te-am

chemat po

sciii, arhon.
lumea

câută

|
acum

un

7
cântec

ştii că sînt! pătimaş de cântece, Te-am
amândoi..

: al

adus

d-tale. MS

să cântăm

— Prea multă cinste, arhon, "cântecul. meii e pentru
lume, -pentru prostime, pentru norod.
— Cântecul d-tale este frumos, şi cine este
tînăr trebue să-l cânte. Ia chitara din cuiii și
cântă |!

Anton Pann, după

ce:
c acordă

chitara, “închise puţin

Pa

|

7

|

_

din ochi 3şi începu pe nas, după regulele psaltichici, în-

soţit de boer carezi. ținea isonul:
Verde

sălcioră

Frumos, sfârşi boerul oftând, şi “mă pe Anlon Pann
şi-l ssărută,
— Antonică, să cântăm acum cântecul ălălant al tăi +
«Am audit şi sciii bine».

—

:
Să cântăm, arhon. Şi începură din noii :.
„Am

augit şi sciăi bine,

-

Cântecul acesta îl 'cântară amândoi, find că-l: scia şi
boerul. Sufletele - lor: erai: bete -de expansiune. Notele
eşiait din inimă, se lungeaii cât vrea omul şi se terminait

prin câte un cftat.:
—
„—

Spune-mi,

IE

cum ai compus cântecul: ăsta, Antonică 23

ME secii, arhon, că eii umblu prin sate, de adun pr o-

verbe şi povestiri- din gura ţăranilor...
— Nu le-am citit în Povestea Vorba

tomuri.
—

Tie

am, două
pt

Intr'un

sat m'am

nemerit.

la o

nuntă,

şi țăranii

mi'aii poftit şi pe: mine. De la satul ginerelui trebuia să
mergem

peste dou&-spre-dece

sate la satul

miresei,

ca

s'o luăm. Iţi închipuesci 12 sănii, 24 de colăceri, peste
„50 de nuntaşi. Am pornit-o în fuga cailor pe câmpul alb
-de: zăpadă ; zăpadă de două palme. “Era în: amurg, treceam pe lângă sate, ca năluci. Descărcături de pistele.
» deşteptaii câinii, care hăuiaii până ne perdeaii din vedere.

Din zăpadă eşiaii mărăcini: şi pomi negri ici şi colo. Tăcerea cea mare par'că făcea un sgomot. Plosca nouă, de .
lemn mirositor, îmbrăcată în curele roşii şi zugrăvită cu
trandafiri, cu frunge 'verdli trecea din mână "n mână...

Şi în tăcerea asta mare și în pustietatea asta albă,
SE plângea un cimpoiii un cântec aşa de trist, aşa de miş-:
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,

Se

cător, că atunci fără voia: mea s a închegat în minte- -mă
melodia de la: cAm audit şi'ştiii: biiie>.:
-

— Oreo pragma ! exclamă boerul.
«Cuculeţ, pasere sură».
”
— „Pe voe....
: Vine « cucu

de- trei aie

Să cântăm
”
|

casa

mea,.:

.

a

„ŞI n'are pe ce se pune,
Sar pune: pe-o rămurea,;
Aprâpe de

acum :

:

i

i

„i

a

A

*

i

„Când: sfârşiră cel din „urmă stih, un arnăut mustăcios,

deschise; uşa, se închină până la pămînt şi mormăi:
„— Arhon, vă poftesce Luminăţia Sa, Beizadea Costache.
— Să. pue caii la .butea,cea-l-altă, porunci

boerul.

- Apoi,. sculându-se după;sofa, il.luă. în braţe pe Anton
Pann, îl' sărută

şi-i dise: -

— Mai întinerit pentru câte-va clipe. Unde ţi-e tesut
— Aici, 'arhon.
E
— Ţine-liîn mâini!
Şi, ridicând capacul grei de. la o ladă de fier, îşi umplu
pumnii de bani
— icosari, năsfiele, rubiele, irimilici, con„standinaţi, lire, firfirice, până şi caimele — şi-i vărsă, în
fesul: cântărețului...
...

„.— Na, Pănnică, pentru ostenelă. Eâna
- inimă. albastră, o să vii, nu-i aşa,?

'oiit mai avea

:

„Anton Pann făcu o temenea până. la: pămint.
— Să-ţi dea Dumnedeii tâte cele dorite după pofta iinimii,
arhon! Iţi: mulţumesc. Sînt sluga. „prea . plecată, a domniei

tale.

Pi

Şi cu. aceeaşi

a

butoă. cu

care venise

tu dus

ulițe, la;- locuinţa sa din calea Vergului...
pt

SR

e

,

N

“DIN VIA: FA LUI
Odată,

eşind: de la şcâlă;

a

pe aceleăşi,

SN

-D.

Teleor.

(NICU. BĂLCESCU».
apucasem: drumul spre casă,

imând prin scurta ulicicră, care

începea

în perrta cole-

Sa
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giului S-tul Sava;: între curtea Petrescului. şi -casa cu
pridvor. a Egumenului grec 'al. Mânăstirii, şi se sfârşia

în: “unghiul: Bulevardului şi al stradei Academiei, unde
_era de.o parte, la drepia, casa Dobrotinenului şi la stânga

casa -Spahiului.. Porta. şcâlei era la câţi-va paşi de .uşa
bisericei, cam în locul unde s'a ridicat statua lui Lazăr.
"Acolo 'se aşedait

pe vine, în şir, unul lângă, altul, merari,

simigii şi bragagii cu tablele şi panerele lor.
“Un găligan

“pe un

|

de şcolar, cât un bivol de mare,

băiat

slab

şi

tăbărise

pirpiriii, îl trântise la pămînt şi-i

căra la pumni, ccăutând
halviţă.

săi

ia. din mână

o bucată de

„Goliatul, căruia toţi îi diceam Sotea, peniru că era de
o putere, de care numai vărul meii Mavru !) îi venia de
hac, îşi petrecea timpul mai mult la porta. şcâlei, „între
plăcintari şi- salepcii, decât în clasă. Indată ce „cumpăra
cine-va

îi covrig saii un măr,

el se repedlia, ca un crete,

şi î-l smulgea din mână; graţie puternicilor săi pumni,
respândise o aşa groză. printre băeţi, încât mulți îi plă-.
tiaii tribut în natură

sait în parale, ca. să nu-i. “bată său

“ca să-i protege în contra altor camaradi.

.;,

De astă-dată însă găsise împotrivire; băiatul, deşi, trântit

la pămînt, dar nu Jsa să-i. scape halviţa ;, o apăra. din
„mâini şi din pici6re cu' dinţii şi cu. unghiile. : Da
: Fie: indignaţiune,

fie că puteam” compța

pe camaradii

care veniaii în “urmă, mi-am luat inima, în, dinţi. şi, m: rain
“aruncat în ajutorul celui-șiab- şi asuprit.,
SI
:Cea. d'întâi grijă. a băiatului, când s'a ridicat 'de la! pămint; a fost să caute să-şi adune după. jos toile. caetului

sti, sdrenţuite şi risipite în luptă, operaţie lungă şi. mi"gălosă, la care i-a
A
IE

doua di; când m'ani

pd ,

1)
fiă

a

.

,

Dai

”

-

dus! la şcâlă, l-ană găsit. înuşa
EI Pr -

.

,

.,

E
. d -. IE îiIi

Da
,
aia

Comitele Dimitrie Mavru, gencral
de divisie în urmâta irusescă,
al] generalului

Nicolae

- măscută Ghica (N. A).

-

Mavru

şi al „Profirei

a

:

Moret

de

Blaremberg

Ra

|
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„clasei IV de umanidre ;' cum m'a vădul
, şi-a scos şapca
arătându-mi cu. mulțumire caetul şi dice
ndu-mi :
— Uite cum l-am dres de bine; noroc, dă&i,
cu dum„nea-ta, că mi se “perdea, păcat, o grăm
adă de muncă.
Foile rupte eraii lipite şi, cârpite fie-care
la locul lor
cu o minuţidsă îngrijire. Dar ce m'a mira
t mai mult a

.

*

fost să văd „pe unele

pagine scris cu. litere „majuscule

frase ca acestea:
«Petru Maior spune RR
«Fotino dice..., |
_

«Din Constantin Căpitanul,

„ «Din. Logof. Radu Grecenu».

|

„ Acesta'm'a mirat cu atât mai mult, că p'at
unci nu se
pome

nia în şcâlele nostre de istorie naţională.
De-abia
„de câte-va luni Florian Aron începuse un
curs elementar
de istorie generală, în- care vorbia de Asiri
eni şi Egipteni ; nu ajunsese nici la Greci, nici
la Romani. |
" La întârcerea mea din Paris; la anul
”1841, ducendu-

"mă să -v&d pe poetul Alexandrescu la djurt
svă !) în Gorgani, unde se afla închis într'o cameră
în fundul curţii
lângă gârlă, — după ceam stat acolo până
înnoptase, când
am

eşit, ofițe:ulde'

pază, după ce închide uşa bine şi bagă cheea în: buzunar, îmi dice: .
— Vrei să te duc şi la Nicu Bălcescu? Nu
ne vede ni-.
« meni, c'aii plecat toţi de la cancelar
ie

spui cui-va,că daii'de belea. .
In camera

; numai să

nu mă

în care am intrat, un tîn€r, căruia

de-abia
îi mija mustaţa pe buze, 'şedea pe marginea
unui pătucân
de

scânduri, fără alt 'aşternut decât o manta soldă

țescă
ghemuită căpătâiii, şi o luminare de seii într
un sfeşnic
de pămînt, care lumina 'un ceaslov, singura
carte ce-i fu-:
sese perm
„ani

isă. Acel arestat era băiatul, pe care

îndărăt îl scosesem

cu câţi-va

din „mâinele fiorosului Sotea.

- La liberare
lui a
din închisdre şi din armată, el a deve
nit
i
1) arest militar,
A
-

-
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|

TO

unul -din tinerii cu care

|
,

mă vedeam

7

maâi des, a devenit

un bun şi preţios amic, cu care m'am înțeles totdcuna
la vorbă şi la gânduri; eram împreună diua şi noptea.
Fiii mijlociii al Serdăresei Zinca Petresca Bălcescu,
cuconă, văduvă fârte stimată şi cunoscută în tâtă ţara
pentru “minunata doftorie cu care tămăduia de albeţă la

ochi, Nicu Bălcescu, tînăr de o complexiune

delicată, o

fisionomie blândă şi simpatică, intrat ferte de timpurii
în serviciul militar
ca iunker !) era arestat şi dat în judecata unui consiliii de r&sboiii, ca culpabil de. înaltă

trădare.
Se. dovedise că ' mersese

de mai

multe” ori în casă la

Mitică Filipescu, că făcuse cunoscinţă cu dascălul frances
„Vaillant şi că era amic-cu căpitânul Deivos; ce-va încă
şi mai mult : se scia că la casarmă aduna pe lângă dinsul,
'în

orele

de

recreaţie,

mai

mulți

sergenţi

şi soldaţi,

că-

rora le povestia vitajiile Românilor în luptele cu Turcii,
cu 'Tătarii, cu Ungurii şi cu Lehii, de pe vremile lui
Mircea,

lui Mihai

şi lui

Ştefan ;

ba

chiar îi

învăţa

să

scrie şi. să citescă.

|

„Nicu Bălcescu avea o mare dorinţă d'a învăța ; dotat:
cu' înlesnire şi aplicaţiune: a studii, inteligent, ardent şi
'entusiast, predilecțiunea lui era mai cu deosebire pentru
studiile istorice şi mai ales pentru partea militară a istoriei.
Din copilărie citise cu atenţiune vieţile Gmenilor mari a
“lui Plutarch, Anabasul lui Xenofon, Războiul Pelopone-

sian al lui Tucidid;
riile lui Cesar,

citise și recitise pe Tacit, comenta-

Campaniile

lui Napoleon

şi ale lui „Fre- |

deric cel mare, şi studia cu dinadinsul pe “Gibbon şi scrie-.
rile generalului Jomigny asupra. strategiei. Avea credința:
că România nu se ya putea ridica .decât prin arme şi că

Românii trebuiaii cu ori-ce preţ să se arate pe un câmp
de bâtae,. să dea: dovedi de vitejie, să se afirme ca, na-

1) Soldat dintre boeri mai înainte de a' se face ofiter.
.

7.

7

-

.

4;

|

o

-

.
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ţiune,: idee pe care o vedem
tâte scrierile sale.
- Aa

--

dea-lungul
a

dominând în
Mi

„La etate de 20 de ani citise tot ce putuse
găsi, pe ici
pe colea, “despre istoria nâstră naţională ; petr
ecea dile
întregi cufundat în studiul documentelor
adunatede ră-

posatul căpitan Cornescu Olteniceanu,
colecţiune
pre-i6să, care mai târdiii a' trecut în
posesiunea părintelui

Episcop de Buziii, Dionisie.
Nicu Bălcescu era deo

|

|

modestie rară;

a

anevoe îl fă-

ceai să-ţi citescă câte ce-va din cele ce
scria.

Intr'o seră ne aflam adunaţi mai
mulţi amici la Maiorul Voinescu II; acolo, după ce
ne-am luptat şi ne-am
trântit, după cum ne era obiceiul.
(căci Bălcescu, de-şi
cel
mai

slab dintre noi toţi, dar căuta
trântela cu lumi-.
narea), când ne-am potolit; l-am pus
cu de-a sila; de ne-a
citit ope

rasa : Puterea armată la Români.
Manuscriptul
„acela l-am luat eti, de l-am dus
lui Kogălniceanu la Iaşi,

unde sa tipărit în Fota sciinţific
ă şi literară, ce publicam |
împreună cu Alecsandri, Negr
uzzi şi Kogălniceanu, revistă hebdomadară, „fără nume
, "căci marele censor al
Moldovei,
cu care

Procopie Florescu, găsise că titlul
«Propăşirea»,

o. botezasem,

'Ştersese din capul

foii.

era

un "cuvînt

revoluţionar

a

şi îl

” Acea scriere a fost forte apreciată
de cititorii dup'atunci
şi a avut chiar onorurile unei
ediţiuni separate, tipărită
tot în tipografia lui Kogălniceanu
. ” |
|
„Mai târdiii, pe la anii

1844, 1845
mai multe lucrări istorice în revista și 1846, el a publicat
intitulată Magazinul
Istoric, ce-redacta în

colaborare cu eruditul profesor
Treboniii Laurianu. Intr'acea 'cole
cţiune se găsesce scrierea
asupra familiei Cantacuzinescilor,
după documentele ce-i
Încredinţase "Generalul. Rudo
lf Cantacuzino din Rusia
, :
Nicu Bălcescu scria lesne, stilul
săi era limpede, strins,
nervos şi elegant, precum
îl vedem în Istoria luj “Miha
il
Vitezul şi în Istoria
muncitorilor

plugari din România ;

53.

x

adese-ori

înflorit şi poetic, precum îl găsimîn tradu
cerea

făcută de el a Cântării. României.

.

+

: Domnul Vasile Alecsandri atribue. unui alt
tînăr plin
de talent ' conceperea şi compunerea în limb
a francesă -

a acelui. cap d'operă, Alecu Russo, răpit şi el, ca
şi Băl-

cescu, de timpuriii, familiei şi patriei sale.

Iată ce sciii eii despre

aceâ scriere

A

epică, 'din care,

.

încă pe la anul 1847, Bălcescu
imi citise mai multe fragmente.
o
a
El în anul 1845 saii 1846 a făcut 6 călătorie de
cercetări istorice pe marginea

Dunării de la Celeiii până la

Turnu-Severin şi a visitat mânăstirile de peste Olt
în
_tovărăşie cu Laurian şi .cu Bolliac, călătorie in care
s'a
descoperit

mai multe inscripţiuni, care ati fost transcrise,

completate şi publicate de Laurianu în Magasinul Istoric
,
“lucrare pe care Bolliac voise să şi-o aproprieze şi pentru
care a fost mai multe contestaţii între Bolliac şi Laurianu. Intr'acea călătorie, pretindea Bâlcescu că ar
fi
găsit la un călugăr manuscriptul Cântării României ;
dar
limba,în care este scris acel poem şi aspiraţiunile autorului, pârtă într'insa dovada netăgăduită că: trebue
să fi.

fost scrisă cam printre 18şi
38
1846. Tot cam pe la anul -

1846,

Nicu Bălcescu -a mai

făcut şi altă călătorie în Mol-

dova cu Costăchiţă N. Filipescu, unde să. găsit în strins
ă -

“legătură cu Alecu Russo, şi nu este de mirat că
aceşti
doi tineri să-şi fi exersat în comun pana şi imaginaţiune
a
lor unul în limba română, cel-l-alt în limba france
să.

„„ “Ori-cum o fi fost autorul, călugăr sai miren,_din ve.
„uri trecute saii din timpul nostru, uşâră să-i fie țărâna
,“căci cu frumâsă şi' mândră flâre a înzestrat litera
tura

“română,

-

4

a

„Jon

Ghica.

(1816—1895,

„+; Explicare, — În acestă, naraţiune observăm că se
cu_ prind alte naraţiuni care ar putea în Greca
măsurre
ă 'să.
fie de sine

stătătore.. Astfel

avem,

mai

întâi,

naraţiunea,

|

*

15
———

Die

Pa

în care autorul ne spune cum a, cunoscut întâi pe Bălcescu:
bătaea,

lui Bălcescu

cu:

Sotea.; a

doua,'o

avem

în

po-

vestirea, visitei ce autorul a, făcut-o lui Bălcescu la ares-.
tul militar; :a treia, povestirea împrejurării în” care Băl„cescu şi-a, citit scrierea, sa, qPuterea, armată”a Românilor,
şi, în fine, a patra, împrejurările în care Bălcescu i-a, vorbit

despre originea, Cântării României.

Cele d'întâi două sînt .

"mai independente,
-cele din urmă sînt mai puţin indepen- dente, dar tâte se l6gă prin faptul că rolul principal îl jâcă

Bălcescu, iar rolul secindar. autorul însu-și. Tot în acestă

bucată

întâlnim

un

portret resumat

al--lui Sotea,

şi altul

mult mai desvoltat al lui Bălcescu, ba se pare 'că tstă bu:
cata, cu naraţiunile şi cu descripţiile ei, n'are alt scop decât
a ne face cunoscută figura acestui scriitor român. Acâsta
însemnsză că descripţia se pote combina adesea cu nara

.„țiunea, ca să ne arate în .mod mai complet, fie un lucru de

'sine stătător, fie un fapt. Ast-fel portretul.
lui Sotea, lămuresce mai bine prima, naraţiune parţială, iar tâte naraţiu-'

nile lămuresc mai bine portretul lui Bălcescu.

„cată

pote

fi privită

ca, „naraţiune și atunci are

Acâstă

bu-

caracterul

memoriului pentru că povestesce o înlănţuire 'de fapte la
care a luat parte întrun chip 6re-care şi autorul; pote fi
privităşi ca descripţiune, și atunci are caracterul portre-

tului, fiind-că ne înfățișeză, calităţile - fisice şi morale ale
unei ființe.
Ia
E

„$ 41.

„

Teorie. — Naraţiunile:
mai desvoltate pot

cuprinde. descripțiuni sai alte .naraţiuni mai puţin
'desvoltate, care ne fac să pricepem mai bine legătura din fapte; tot; ast-fel descripțiunile pot cuprinde
narațiuni saii descripțiuni mai puţin desvoltate care
ne fac să pricepem mai bine obiectul descris.

Nazaţiunile ce întâlnim în descripţiuni. se numesc
elemente narative ; descripţiunile ce. întâlnim în descripțiuni se numesc elemente descriptive. Caracterul
de naraţiune sau de descripţiune al unor composiții

mai desvoltate, se determină, după pr edominarea, unora

sail altora dintre aceste două feluri de elemente, după
punctul. de vedere din care o privim.
Aplicaţie.

— Cu

care

din

naraţiunile

precedente

rațiunea de mai sus ?- Câte naraţiuni mai mici putem

t'însa ? Ce descripţiuni mai

observăm

? Cu ce

scop

sâmănă

na-

deosebi în- .
sunt făcute!

naraţiunile? Dar deseripţiunile ? Ce însemnâză elemente narative ?
Ce însemnâză elemente descriptive ? Ce fel-de naraţiune e com- paraţia' de mai

sus,

dacă

o

privim

ca naraţiune ? Ce fel de des-

cripţie ar îi, dacă o „privim ca descripţie ?

„:

Bxerciţiul IXIII.

:

— Să se_arate elementele descriptive

„din composiţia «Moş Ion Roti» ; precum” și elerăentele narativ6 din '<Vlad Ţepeş și . Ivari Grâzniculs,
_- 0

.

Exerciţiul LXIV. — Să se alâgă și să se judece, “din
punctul de vedere al bunel lor întrebuințări, provincialismele
din <Moș on Rotă», turcismele din <Din viaţa lui Anton
Pann» şi neologismele din «Nicu Bălcescu»; să'se spună ce fel . .
de cuvinte anal6ge cu turcismele (grecisme, ungurisme, rusisme) se găsesc în aceste bucăți.

Exerciţiul. LXY. — Să se spună ce fel de composiţiuni
sint, din punctul de vedere al fondului și al obiectului, proverbele și shicitorile următore :

Ce e albă și nu-i dâmnă, .
ad

,

Și e nâgră și nu-x țigancă
|
“Şi are câda lungă și nu e tigae1).
,
(Gorovei).
„
hcră:

Amo

-.

o închee ventul,

o deschee ventul STI
N
ij
* 1) cotofana.
2) cda pasirii,

.-

x

-

Ii

(Gorovei),

-
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„La mâncare lei și la trebă boii.
.

„(ânton

“Umblă gonind vânturile,
- Și măsurând câmpurile.
,

.

Pann).

*

(Anton Pann].

M&

„

suiiii în seaiii,

Să văd de cal;

Şi văduiii ştiucile,
Păscând luncile 1).
(Gorovei). .

:

„ Ager, sprinten și ușor,
Fără. aripi pot să :sbor

Printre. pl6e, printre nor?).
“

(Gorovei).

„ Vulturul stă ?n loc, vegheză,
|

Dar el musce nu vâneză.
Da

|

„Cine

_

scie carte

|

(Anton

Pann].

are patru ochi. --

IN

"(Anton

__$ 42. Recapitulare. —

Pann],

Când o composiţie are de!

scop să ne facă cunoscut un fapt, ce se presupune,
că s'a întâmplat în realitate, se numesce narațiune

sai povestire prosaică.
Se
„i
Când faptul întâmplat e chiar viaţa, autorului, narațiunea, prosaică, se numesce autobiografie. : .
ăi

Când faptul întârnplat e viaţa, alt
om ui
decât auto-

rul, naraţiunea prosaică, se numesce biografie. :
„Când un. autor povestesce fapte, la, care întrun chip saii altul.a luat și el parte, naraţiunea, ia, nu-

mele de meimoriii.

|

1) câsele.

2) gândul.

|

-

NI

e
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!

Autobiografia, biografia, memoriul, se numesc com-

posiții istorice, find că ţinta lor e de a arăta, adevărul. .
Se numesc îstoridre “naraţiunile prosaice în care.
momentele faptului întâmpla este combinat cu așa
meșteşugire încât bănuim că nu s'au înţâimplat toomal
astfel în realitate.
«
Se numesce tradițiune o istoriră, care nare alt tomei de adevăr decât spusele unuia, și altuia,

*.”

Se numesce

legendă

o istoriră,

ce

conţine fapte

supranaturale.

Istoridrele, fie tradiţiuni. fie legende, “prin care explicăm dicători. sait expresiuni, se numesc snove.
|
Istoridrele nu sînt composiţii istorice, fiind-că autorul.
compunendu-le nu este ținut: să, spună numai adevărul.

CAP. v,

7

|

DIALOGUL.
sati Convorbirea, prosaică.

a

Ni

LIBERTATEA

E

o

— Bună diua vecine! Ce ai, de te arăţi aşa
de
perat ?
îi
e
„—

„

:

Ce să am?

— Ce proces?

su-

Buclucuri, procese.... naiba să le ia |

i

|

— Proces de contravenţie ! Audi
judecată pentru.un fice

3

colo, să mă dea în

— Dar ce s'a întâmplat?

o

— Ascultă, domnule ! Dilele trecute un
comisar comunal irece p'aici şi vede în curte grămada
asta de gunoiit..
— «Nu, că s'o ridici. — Păi, dic, lasă,
oii ridica-o eii...
— Cân?d — Când mi-o veni la socot
elă. — Am să te
daii în jude
—
—

cată ! — Poftim,

dă-măl.

ŞI te-a dat în judecată
?.

Firesce.

.

:

|

=

a

Uită-te citaţia. “Iţi place, domn
ule ? De!
apoi n'am drept să mă& super ? n'am.
drept să strig ? Ce
are el, gule
.

ratul,

cuA curtea

mea ? Nu sînt
*
1

ei | slobod

să

159

fac. ce vreaii? Audi ! Ci-că e libertate ! Libertate? Procese de contravenţii | Ce libertate e asta, domnule 2

„_—

Nu te supăra, vecine, că n'ai dreptate.

— N'am dreptate! Poftim,
Avem liber tale ori n avem?

şi dumneta acum

| Cum

|

— Avem. :
7
|
— Atunci ce e libertatea ? Nu pot eii să fac ce vreaii .

în curtea mea ?

N

— Nu poţi..
— Dar nu e libertate.
|
—' Ba- este,

— Dumnegeii să te îniţelegă |

>

— Ascultă-mă liniştit, să-ţi lămuresc. D-ta dci bine, când
dici că este liber cine are drept să facă «ce voesce...

—
—
poftă
—

Păi atunci?
Dar uiţi un lucru. Di că i-ar veni vecinului din colț
să-ți tragă o bătae ; ar fi liber s'o facă ?
Eacă vorbă ! Ce se potrivesce 2/7

—

Va

să dică,

el nu e

car că vrea...

— Bou
—

acest lucru, mă-

—.

Să mat dicem

curtea

liber. să facă

că

acest

a
vecin

pune un

-

clopot în

lui şi, tâtă noptea, balanga-balapga. «.. Liber este

- să facă 2...
|
„.— Firescecă nu e liber, Bind- -că îmi strică mie. somnul.
„— Ce-ţi pasă ? Nu e în curtea lui ? Nu e stăpân ? Nu
„pote să facă ce vrea?

— Da, da ; pete, dar să nu mă supere pe: mine..
—

A!

te-am

prins.

Na
— Cum ?
,
„— Va să gică ai spus «că sînt lucruri pe care cine-va

nu

e liber

să. le facă,

—

Aşa

măcar

că

vrea,

fiind-că

superă .,

a

pe. altul.
este."

-

— Acum ne-am înţeles. Piti urmare
i
: Liber este cine
“are drept 'să face ce voesce, numai să nu supere pe altul.
.

i
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Da da...

— E! acum

—EI9

.

-

să venim la gunoiul

:. — De.ce nu ţii d-ta gunoi
—

_—

Cum

dracul

în casă?

să-l ţiii? să m&

Va să dică gunoiul

d-tale.

bolnăvesc? -

te pâte bolnăvi. De ce?.

— Fiind-că es din: el mirosuri grele.
— Dar, dacă e în curte, nu es mirosuri ? Nu te bolnăvesce ?.i
Ă
— Ba da... dar vedi că în curte e aer mult şi gră-

mada nu e prea mare.
„— Dar dacă toţi locuitorii 'idin. strada
câte o grămadă

la fel în curte,

asta 'ar pune

cum i-ar mirosi când

ai trece p'aici? Şi dumitale, care stai aici, ţi-ar plăcea?
— Firesce că -nu,

dar

ridicat... -—

Apoi

cei- l-alţi

nu

au gunoiii, l-ati

vedi?. şi dumneta” liber ești, dar nu „poți să

"ţii gunoiul, pentru că superi pe. altul. :
1—. Ai dreptate, Chiar. astădi o să chem un. căruțaş și
să curăţ

curtea...

_:

-

A

__— Vedi aşa. Acum ne-am lămurit i despre libertate.
„— Ne-am lămurit.
.
pi

„..— Şi Cristos.tot aşa a dis: ce ție nu-ţi place altuia
nu face. Acesta este libertatea...

1

Explicare.. — “In acestă, composiţie, autorul ns arată

gândirile a doi Gmeni cu scopul de a ne face să, înțelegem
ce este libertatea; acestă composiţie est: deci . prosaică,
„Aceste gândiri nu sînt explicate nici ca nisce lucruri de
“sine

stătătâre : “pe

care

le-am

putea, cuprinde

cu

privirea

dintr'odată, nici ca, nisce fapte care sai întâmplat odată
şi pe. care autorul le-ar povesti arătând momentele lor mai
importante ; cu alte cuvinte acestă composiţie prosaică nu
e nici descripţiune, nici naraţiune. Gânâirileîîn acestă
composiție sînt înşirate întocmai cum .se presupune că
sait
produs in realitate în mintea celor doi Gmenă,
Composiţia
=

161

prin care arătăm. întocmai gândirile a două sau mai multe
“pers6ne — sai chiar a unei singure pers6ne cu sirie însu- -ȘI—

„se numesce dialog sai convorbire.

$ 43. Teorie. —

Composiţiile, care voprodie gân- -

„diiile a una, două sai mai multe persâne într'o 'convorbire, se numesc dialogi; Când dialogul are de scop
să explice adevărul unui lucru, el „portă, numele de

„dialog. prosaic.

Aplicaţie. — Ce

fel de

composiţie este Libertatea»

din punctul

de vedere al fondului ? Câre este obiectul propriii al acestei. com-

posițiuni ? De ce composiţia acâsta nu e descripţie 2 De ce nu
este naraţiune 2. Cum se numese composiţiile în care se reproduce
gândirile a una, a -două.saii mai multe persâne într'o convor-

-

bire ? In ce se deosibesc dialogii de naraţiune ? In ce se deosibesc de descripţiune ?.
:
-

- II, Explicare.— In composiţiunea de mai sus autorul a întrebuinţat unele cuvinte și expresiuni, care, saii nu sînt destul de alese,
ca:

«bucluc», enaibă», «fl6c»,

«a trage o bătae»,

«balanga-balanga»,

» «cum dracul să-l ţii ?»,: saii nu se aud decât în limba poporului
și sînt mai mult sau mai puţin deformate, spre ex.: «păi», «ci-că»,
<0iii>. Totuși

aceste

de vedere stilistic,
doi Gmeni,

întocmai

vorbe

aedrece

şi expresiuni nu sînt greşeli din punct

obiectul

cum. se produc,

composiţiei fiind gândirile a
autorul

este

ținut. să „Tepro-

ducă și vorbele și expresiile prin care se exprimă de obiceiii Gmenii
“cu cultura lor. Şi unul dintre ei, întâmplându-se să fie om din popor,
fără multă -sciință de cârte, e natural ca el să “întrebuinţeze vorbe

şi expresiuni

ca cele de mai

sus. Şi, în adevăr,: dacă cercetăm ve- ..

dem că acest fel de „expresiuni
spuse de el.

$ 44. Teorie. —

se găsesc. cu deosebire

îîn rasele

Stilul dialogilor - eribae să,i fie' cât mai na-

tara], adecă să reproducă mai mult sati mai puţin felul vorbi„rii Gmenilor a căror convorbire formâză, obiectul dialogului.
Exerciţiul LXVI. — Să se facă o descriere prosaică ;avvend
acelaşi obiect ca

- Bxerciţiul
| de

şi Libertatea. .

LĂVII.

— Să se compună

obiect conzorbir ea de mal

-

o naraţiune avenă

sus.

N

Carte

de citire-şi composițiune,

cl. lV,

Dragomirescu.

-.

-

-

11

!

- |

a

N

a

CAP, VI

|

DESCRIEREA POETICĂ.
MALUL SIRETULUI,
Aburii

uşori ai nopţii,

Şi, plutind de-asupra

- Riîul luciit se 'ncovâe

ca fantasme

-luncii,
sub

se ridică,

printre ramuri se despică,

copaci,

ca un

balaur,
Ce în rada dimineţii” mişcă solzi
i lui de aur, Ei mă duc:în faptul dlilei, mă aşed
. pe malu-i verde
Și privesc cum curge apa şi la
cotituri se pierde,
Cum se schimbă "m. vălurele pe
prundişul lunecos,
“ Cum adorme la bulboce, săpâ
nd malul nisipos;

„Când o salcie pletâsă lin pe baltă
se coboră,
Când

o mrenă saltă "n aer dup'o viespe
sprinteidră,
Când sclbaticele rațe se abat din
sborul lor, Aa
Bătend apa "ntunecată de un nour
trecător.

Și gândirea

mea

furată se toi duce 'ncet

în vale
Cu' cel riti care "n veci curge,
făr'a se opri din cale.
Lunca "n juru-mi clocotesce!
O şopârlă de smarald
Cată țintă lung la mine, păr
ăsind nisipul cald. |
i

i

p“

i

V. Alecsandri.

(192
— 1390)
1 -

163»

1. Explicare. — Acestă, composițiune aree de obiect uni lucru

de sine stătător: «Malul Sir etului», şi anume în vreme
de
vară și la, un loc unde acest rit trece printr'o luncă
; este deci o descripțiune. "Scriitorul însă, n'arg. scopul să
ne
explice şi să ne facă cunoscut acest mal. De aceea nu ne
spune cu precisiune, precum ar fi trebuit într'o composiţie
prosaică, nici în ce loc se află, partea din malul Siretului ce
descrie, nici scopul, pentru care ni-l descrie, nici alte îîmprejurări, care să ne lămurescă asupra formei, direcțiunii sat
constituției acestui mal. “Scriitorul nu vrea, să se adreseze
la mintea. n6stră, ca, să, ne facă să înţelegem — el vrea nu„„ mai să ne misce inima, făcendu-ne să simţim frumuseţea,
pe care e€l-însu-şi.a simţit-o plimbându-se odată, pe malul
"Siretului. Descrierea,. lui nu esțe dar prosaică, ci poetică.-—
Mai observăm pe lângă acesta, că acestă descriere e de sine
„stătătore' (e înt'6gsă în sine însă-și) și are de obiect un colt
sail un tabloiu din natură. Descrierile poetice de -acest fel
"se

|

numese pasteluri.

$ 45. Teorie. — Descripţiunile, prin care ni sc în-

. Tăţișeză

frumuseţile

unui 'lucru

de 'sine

stătător

cu

scop da să ne mișce inima, se numesc descrieri poelice..
Când descripția poetică, este un colț-saii un tabloi *

„al naturii,

| „pastel.

și este

.

de. sine

stătătore,

ca, se .numesce

Cele mai frumâse pasteluri scrise în limba, nostă,
sînt cele compuse de. Vasile Alecsandri (1821-—1890).
* Aplicaţie; —

Ce fel de. composiție

este «Malul

Siretului» din

punctul de vedere al obiectului ? Cu ce îel de descrieri prosaice
- se pote compara din acest punct de vedere ? In- ce se deosibese
de acele descrieri: prosaice ? Pentru ce „gicem că e descriere poe" tică ? De ce gicem. că este un pastel? Ce pasteluri mai cunosci ?
Cine a scris cele mai frumose pasteluri în limba română?

IL. Bxplicare.—Spre

a compune

-„& trebuit mai întâi să-și

acest pastel, Alecsandri

amintestă. fârte

vii frumuseţile

parțiale ce simţise pe malul Siretului: aburii ditnineţii ce
.

Ip
se desfăceaii de.

suprafaţa. apei şi se despicaii printre ra-

„muri; rîul care se îndoia şi depărtându-se sclipia, în radele
s6relui ; apoi, verdsţa, malului, apa pierdându-se la, cotituri,
prefăcându-se pe prundiș în valuri mici: sati rotindu-se în
locpe la vâltorile ce sapă mălul; sălciile plet6se de pe
t&rm, mrenele

săltăreţe, rațele

ce treceaii în sbor; în fine,

în. mijlocul vieţii clocotitâre; șopârla, care, verde şi curată,
sta pe nisip şi-l privia ţintă, cum. şi alte frumuseți pe
care le-a lăsat lao parte când a compus poesia, Reainin" tirea acestor

frumuseţă

constitue invenţiunea

posiţii poetice. In acâstă
ca

prosatorul,

să

noteze

acestei

com-

reamintire, poetul însă nu e ţinut
ceea-ce

ar- fi

mai

caracteristic.

pentru cun6scerea, “obiectului, nici, tot ceea-ce-ar fi putut
să contribuâscă. la acestă. cunâscere. Ast-fel. frumuseţile
parţiale de mai sus nu ne fac cunoscut chiar-malul Sire„tului, pentru că ele-nu sînt, caracteristice lui, ci se pot găsi |
pe malurile. mai tuturor: riurilor de câmp, în timpul verii.
„Pe lângă acâsta, pe malul. Sireţului, poetul. a mai putut
'vedea și alte frumuseți pote mai caracteristice pentru Siret,
spre exemplu: vre-un iaz împreună cu. mora de pe el, ci- .
redi' la, pășune, holde, rediuri,.rîpi, ete. El. însă, a reţinut.

“numai pe unele şi a. lăsat pe cele-l-alte la o parte, pentru
“că scopul lui wa fost să me facă cunoscut malul Siretului,

_. Gi numai să ne facă să simţim și noi în mod clar liniştea
şi. fericirea senină ce a simţit-o el plimbându-se pe. malul
„acestui rîi. De:aceea, din frumuseţile parţiale ce l-ati impresionat, a. reținut mimai pe acelea care. sait putut îmbina
în închipuirea lui întrun" tabloi care . să, pâtă provoca, *
„-

în mod

clar și în noi aceeaşi

simţire. de linişte, şi fericire

„ Acâstă, îmbinare, în închipuirea, postului, a “frumuseţilor”
parţiale într'un tablou .care redă, cu claritate. simţirea lui,
coustitue disposițiunea compunerii.
.. Materialul unei -poesii constă dar din frumuseţilele parțiale ale unui obiect ce pot “să 'se îmbine întrun tabloii *
caro

ne

sau note

pote: provoca

o simţire vie ; ele se' numesc îmagini

caracteristice, fiindcă,

de

şi nu
ţ

sînt! caracte.

165

-

_ ristice pentru obiectul real, ele sînt cu atat mai mult .
caracteristice - pentru tabloul închipuit, în care se 'stră-:
vede cu claritate. simţirea poetul. Totalitatea acestor
" imagini ordonate într'un obiect închipuit, așa, încât fie-care
din: ele să sestă, în relief.simţirea poetului, iar acestă sim- ţire să, dea, înţeles deplin fie- -căreia, din ele, se numesce,concepțiune.
De aci urmeză că, într o descripie poetică, obiectul descris
nu corespunde cu realitatea, ci numai cu închăpuirea
“autorului despre ea; notele din descrierea, poetică, nu sînt,
caracteristice pentru obiect, 'ci “pentru simţirea' poetului.
„Acestă, simţire cârmuesce mai întâi închipuirea, şi-o face
să ia din

obiect numai notele

ce-i convine ; şi -tot ea câr-

-muesce închipuirea, ca să le reunâscă întrun obiect deov- sebit'de cel real, — adecă. într un obiect închipuit — în care
ca apare cât, mai clară,

$ 46. "Teorie. —

Intr? o deseriere

poetică, poetul înîn-

| trebuințâză ca; material numai acele note care pot
contribui să exprime simţirea sa faţă, de. obiectul
- descris”

ele se numesc imagini sai note caracteristice.

Disposiţiunea,: unei
-- narea

descrieri poetice constă în îmbi-

acestor. imagini

întrun

tablou în care

simţirea,

poetului să apară, “cat mai clară și cât mai distinctă.
Imbinarea, lor în mintea, poetului, așa încât fie-care
*. din

ele să clarifice

cât mai

bine 'sentimentul,

iar sen- |

“timentul să, dea, fie-căreia, din ele unn înțeles mai Clar,
„se numesce concepțiune.
„Obiectul ce întâlnim înt”o desriere poetică, de și
având însușiri ce se 'găsesc în „realitate, nu este

zeal, ci închipuit ; în acest fapt stă poesia lui.

-“

“Aplicaţie, — In ce constă- invenţia acestei composiţii ? In ce
„constă materialul ei ? Ce nume aii notele ce compun acest mate-

_„ rial? Ce Qeosebire este între o notă caracteristică (imagine) şi o
* notiţă ? Ce raport este între malul Siretului așa cum e în realitate
--şi «Malul Siretului» descris de Alecsandri ? In ce constă disposiţia
acestei poesii 2? Care e factor ul care a organisat planul acestei poesii?,
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- Care e simţirea poetului din acâstă poesie? Arată-mi câte-vaă imagini
sait note caracteristice ? Pe cine caracterisâză în deosebi aceste
note ?

Ce este concepţia ? In

ce stă poesia descrierii

unui

obiect?

"TIL. Explicare. — Spre a desăvârși deseripţia poetică «Malul Siretului», poetul, după ce a conceput:-o, a trebuit să caute cuvintele
cele mai potrivite că s'o exprime. Acestă operaţiune se numesce.
precum scim, elocuţiune sau stilisare, iar resultatul ei este stilul,
Voind să-stiliseze composiţia
sa, autorul a trebuit să caute stilul
cel mai potrivit, prin care să exprime cât mai clar simţirea
şi

notele

caracteristice

— fondul

şi obiectul —

să exprime

şi simţiri.

concepţiunii

sale. Dar

în acâstă lucrare s'a isbit de-o greutate: cuvintele în legătura
lor
exprimă judecăţi sai gândiri, pe câtă vreme el'avea trebuinţă
ca -

odată

cu judecăţile

Ast-fel,

spre exemplu,

el ar îi vrut să ne redea impresiunea îricetinelei apei
când
câte

o vâltâre.

îrasa

<v&d

Ca

cum

să exprime

apa se

acâstă

învârtesce

expresiune

în

loc

pe

dă de.

ar fi putut găsi.

la 'vâltori».

Dar

acâstă irasă ne face în adevăr să înfelegem despre ce este
vorba,

dar nu ne dă şi impresiunea vie a faptului; cu tâte că
poetul dice

_«v&d

cum

apa

ete»,

noi totuși pa vedem,

-înfelegem forte bine.

Poetul, firesce,

na

simțim de

nu a putut

aceste cuvinte şi cu acâstă frasă, şi a căutat „alte

presic,

pentru

loc,

de şi:

fi mulţumit

mijlce

cu

de ex- -

ca, o dată cu judecata sa asupra oc6lelor ce face apa

„la vâltori, să-și arate şi impresiunea ce i-ai făcut.
Pentru acâsta,
„el a, căutat cuvinte cu alt înţeles, dar care șe întrebuinţâză
când
e vorba

să se exprime fapte omenesci

vrea să-l descrie.
când

apa

se

care semăEnă cu acela pe care

Ast-fel a găsit cuvîntul <a adormi». In adevăr;

învârtesce

în

vâltOre, par'că

stă:

în loc,

pare

că

adorme,și atunci în loc de «văd cum apa se învârtesce
în lac la
vâltori» a dis scurt şi expresiv : «văd cum apa... adorme
la bulbâce».
Poetul dar, :ca să-şi redea .impresiunea, ca să fie adecă ezpresiv
şi să ne facă și pe noi să simţim ceea-ce însu-şia simţit în faţa

apei

ce

se învârtesce la: adâncuri,

- propriti,

şi în locul

a lăsat la 6 parte

lui a întrebuințat un

alt cuvînt,

cuvîntul

schimbându-i.

sensul. Acest cuvînt, prin acâsta, nu a devenit însă improprii,
şi

probă

e faptul că expresiunea

câtuși de puţin
„numai

nenaturală

acelora care

«apa ad6rme la bulbâce> nu ne pare

saii nepotrivită.

ar înţelege

cuvîntul

Ar părea nepotrivită

<adârme»

în chiar sensul

lui proprii şi şi-ar închipui că : poetul a vrut în
adevăr să înţel6gă că apa veghâză sati dârme întocmai ca
omul. “Aceia ar

îi atunci

în

stare

să

întrebe

pe

poet. numaidecât:

«Cum

o să
adormă apa? Ce 6re se culcă şi ea să dorrhă ca Gmenii
şi animalele ?»
Dar, firesce, poetul n'a. vrut să dică acâsta,
şi cei ce ar face
ast-fel

de întrebări, ar fi ridiculi. Sînt totuși şi asemenea
Gmeni,.
N

Ă
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|

care nu înţeleg cuvintele decât în sensul lor propriii : sînt 6meni cu

spiritul prosaic, care nu sînt în stare niciodată să pricâpă poesia.

*

„Termenii care sînt întrebuinţaţi într'alt sens:decât cel propriii, cu
scop de'a reda printr'inşii o. împresiune (o -simţire) se numesc
termeni figuraţi. Termenii figuraţi sînt de mai multe feluri :: aceia
care se întrebuinţâză, precum e în exemplul
nostru, în virtutea
unei asemănări, (apa, care stă învărtindu-se în bolbâce, semenă “cu

o fiinţă+care adârme) —

se numesce metaforă.

Ş 47. Teorie. — In elocuţiune saă stilisare postul, spre.
a-și putea, exprima, însuşirile (simţările) sale, este nevoit să
-întrebuinţeze multe cuvinte sai expresiuni în alt; înţeles
decât cel proprii ;-când acestă, schimbare de înţeles este
uşor. pricepută, cuvintele saă expresiunile nu încetză de a
fi proprii din punot de vedere stilistic, însă iai numele de
-.,
termeni sai expresii figurate.
Stilul ce cuprinde. mulţi termeni şi multe expresiuni Agu-

|

rate se numesce stil fiîgurat. Termenii saă expresiunile figurate ce se. întemeiază, pe : asemănarea, . dintre lucrurile ce
sînt; de exprimat se numesc metafore. "Metafora. se mai pâte

"! defini:. o comparaţie prescurtată.
“Stilul care cuprinde multe metafore se numesce metaforic.
Exerciţiul

LXVIII.

—

Să se arate ce metafore se: află în

«Malul Siretulut>.

i

”

Bxercițiul LXIX. — Să
citeseă şi să se caracteriseze
composiţia următâre, arătându-se: de ce este mail puţin poetică decât «Malul Siretului».
A

Exereițiul LAX.— Să se transforme într'o descriere prosaică «Malul Siretului».
:

„O

Eram

acum

PRIVELIŞTE

DIN

tocmai pe culmea

ŢARĂ.

delurilor,

sub

care se

adăpostesce, ca într'o copae, satul Bisoca. Gata a cârmi.
la drepta, ca să coborim în sat, aruncaiii împrejurul
meii o lungă şi mulţumitore privire, voind + să-mi iaii ast7
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"fel o scră bună de la. întinsele privelişti ale plaiului, mai.
"nainte de a le pierde cu totul din vedere. :
Sorele apunea drept dinaintea nostră. Cercul lui. roşiatic scăpâtase - până pe zarea orizohtului şi radele-i
riten

al ţării, care

că se aşternuse peste tol şesul răsăni'se

destindea acum

sub ochi. De pe:

acest tapşan culminant, de unde munţii Săcueni cotesc
spre ţara Vrancei, tot Bărăganul, tot şesul Galaţilor, cu
matca Râmnicului, cu valea Buzăului, cu lunca Siretului:

tâtă acea lată şi 6blă câmpie se arăta scăldată într'o lu- mină .gălbue şi luci6să, ca fâța unei uriaşe. sinii de aur.
Printri însa; liniile şerpuite ale riurilor se desprindeai,
ca fire crețe de betelă argintie, iar suprafața netedă a:

apelor sărate din Balta-Albă.şi din Balta-Amară se oglindia, ca nisce ochiuri de sticlă, ferecate în mijlocul d'au-

titei table. In, depărtarea cea mai afundată, delurile dobrogene,

_tivite cu ahurosa cordea

a Dunării,

încingeaii

cu un cerc plumburiii acest curios tabel, al'cărui aspect
devenia cu totul fantastic, prin neobicinuite şi metalice
_reflecte.

Ea

Mai aprope de noi însă, sub for me şi colorii mâi reale,
se vedeai, pe vârful Bisocei şi pe al Ulmuşor ului, mari
„petroe sure şi murgi, unele grămădite la un loc, ca turme

„de vite adunate la repaos, altele risipite prin livedi, ca
vacile, când pasc pribege. Apoi, sub aceste muchi, la
stânga, pămîntul se lăsa la vale, în costişe şi pripore
” gradate, până se cufunda în sghiaburile mult umbrite ale:
Râmnicului şi Râmnicelului : tot pe acolo, la locul ce se
dice între Râmnice, se zăriaii încă poenile fragede şi
verdi ale Năculelor, .adăpostite sub stânci roşcate, care
se numesc

Petrele-Fetei ; şi, în fund de tot, înălțându-se

în albăstrela înnegurată a cerului, “se pierdeaii culmile
pădurose

şi negre.

ale

Steșiculu,

învelite

în umbre

viorii,

civite

Preumblându-mi ochii, când peste, sesul. cu străluciri
şi cu schintei, când prin munţii cu tainice. şi r&corose

2

calde şi senine pare
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rade, mă aşegasem pe un bolovan de pictră şi, așteptând,

nu mă puteam sătura de ase- .
să dispară cu totul sârele;
ne este dat arare-"
orăşenilor,
nouă,
ce
“menea privelişti,
|

Da

'. ori a le vedea.

„Al,

!

“

Odobescu,

(1834 —1895).
|

[. Explicare.— În acâstă composiţie, scriitorul caută să
ne înfăţişeze priveliștea, unui colţ din ţara

-.

nostră, privită

de pe munţii Buzăului. Intru cât. acest colț pote fi prins

deodată, cu privirea, composiţia prin care ni-l arată. scriitorul, este, din punctul de vedere al obiectului, o descriere. .
Citind acâstă descriere, observăm că inima, n6stră se mișcă,

de frumuseţea priveliştei descrise ; acesta ne dovedesce că
autorul

nu face

o descriere. prosaică, cum

a făcut bunidră

-.

în «Movilele din Ibănesci».şi nu are intenţiunea să ne ex-

„plice şi să ne facă, cunoscut acea, porţiune din pămintul .
“ tării Românesci. Descrierea, ce face aci e poelică. Acesta se
vede cu deosebire din. faptul qă mai tâte judecăţile, pe-care *.le exprimă în cursul composițiunii, sînt, însoţite de imagini,
aşa, încât; ceea-ce ne descrie el nu e în realitate obiectul, ci

închipuirea, ce şi-a făcut-o ăl despre acel obiect, lăsând la, o
parte multe calităţi ale lui, exagerând pe alteleşi îmbi-

des-.
„nându-le cât mai bine şi mai frumos între ele. Acâstă
criere poetică

ar putea

fi un pastel; observăm însă din în-

ceputul bucății (Eram. acum tocmai pe culmea, dslurilor») că acestă, composiţie nu e.de

sine stătătore, ci face parte

din altă composiţie mai întinsă; deci nu pote fi un pastel.
Mai observăm că acestă, descriere coprinde în afară de

introducere şi conclusie mai multe momente întocmai ca un
tabloă prosaic, şi anume două: 1) înfăţişarea, depărtărilor

şi
luminate de sorele ce apune și 2) înfăţişarea, vecinătăților,
*
Așa,
fie-care din aceste momente coprind mai multe imagini.

în primul moment găsim : câmpiile— uriaşă; sinie de aur ;.

„ Turile—fire de betâlă argintie ; bălţile— ochiuri de sticlă fere-,
cate în mijlocul siniei ; d6lurile Dobrogei—cere plumburiii. În

al doilea: petrdele din vârful Bisocei-— vite adunate

sai
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risipite coborîrea pripârelor spre Râmnice;; poenele,, verdi '
sub pietrele roşiatice spre -Năcule
?
; culmile pădurâse ale.
Steșicului. Aceste imagini se îmbină minunat în - fie-care"
moment

şi. amândouă

momentele. s6

îmbină

admirabil

în-

trun tabloi final. Acesta îînsemnsză, că unele descrieri poetico ne fac efectul unui tabloă zugrăvit mai mult decât un

_tabloă prosaic; cu atât mai mult trebue dar să porte acest
nume.. «0

privelişte din ţară» e un tabloii. .

$ 48. Teorie.
— Descrierile poetice, căutând să, în-"
trehuinţoze multe imagini care pot să sc îmbine unele
cu

altele . înta”un

tot unitar,

devin

-f6rte “ușor

ta-

blouri, când aceste imagini sînt luaie de la Vre- 0 pri| veliște a naturii.

Deosebite părți ale unui tabloii poetic
ca și la tablourile prosaice, momente.
Momentele sînt compuse din imagini.

:se itanesc,
Aziitarea, MO-

mentelor și imaginilor dinta”o composiţie
5 analisă

liter ară.

se numesce

„.

Aplicaţie. — Ce fel de' composiţie e« -0 privelişte din țară din,
punctul de vedere al obiectului ? Dar din punctul de vedere al
fondului ? Intru cât ar putea fi'0 composiţie prosaică ? Intru cât
ar putea fi un pastel ? De ce totuși nu e nici composiție prosaică,

»

nici pastel? Care sînt părţile acestei composiţii ? Cum se-numese?
Care sînt părţile acestor
mesce analisă literară?

II. Explicare,

momente ? Cum

—— Dacă în

acestă

se numesc ? Ce

composiţie

în

se nu-

locul rasei ::

" <Eram acum toemai pe culmea aslurilor sub care se adăpostesc
(eomparaţie prescurtată sai metaforă), ca într'o copae (comparaţia
într6gă) satul Bisoca»,am pune frasa: «Eram acum tocmai pe culmea
delurilor sub care se află satul Bisoca», judecata despre posiţia
satului Bisoca nu sar schimba, Gar s'ar schimba: cugetarea nâstră
despre ea, întru cât în cea dWiîntâi îrasă, la judecata despre posiţia
-. acestui sat, se mai adaogă şi simţirea (impresiunea)'pe . care i-a
- făcut-o poetului, Acâstă impresiune ne este redată mai. întâi
- prin schimbarea înţelesului cuvîntului «adăpostesc» care în sens
propriii, se aplică numai la fiinţe ; — Qar mai cu sâmă ne e redată

prin îmbogățirea

prin

cugetării

comparaţiunea

nâstre

despre

«ca. într'o copae»,. care

posiţiunea
rie arată

acelui sat,
felul

cum:

-
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de <a sta
- stă el în vale. Prin comparaţiune se adaogă, la ideea
a 'cugeîmbogăţire
acâstă
prin
şi
copae»,
în
sta
a
«de
în vale», ideea
.posiţiunea
face
.
ne
ce
tării -nâstre cu o idee nouă, împresiunea
că, pe când"
satului descris se clarifică “forte mult. Mai observăm,
cuvînt,
unui
înţelesului
schimbarea
de
numai
vorba
e
la metaforă
este vorba de
comparaţiunea

la comparaţie
dat. De aceea

„exprimată, cere mai multe

schimbarea gândirii despre obiectul
în deosebire de metaforă, spre:a îi:

cuvinte,

şi. cel puţin o. proposiţiune,

$ 49. Teorie. — Poetul își. mai arată simţirea lui nu:

numaf prin ' schimbarea înţelesului

cuvintelor, ci şi prin

“- schimbarea, gândirii despre obiectul dat. In acest cas, sprea

exprima, acestă schimbare, cl trebue să întrebuinţeze pro=

să

posițiuni şi frase. Una, din aceste schimbări se face asemăaltul care e. mai în stare
un .
nând: lucrul ce descriem cu

ne impresioneze.- Expresiunea acestei schimbări so nu-

Pa

mesce comparaţiune.

Expresiunile, dobîndite prin schimbarea înțelesului cuvinde-cuvint; iar

figuri

telorse numesc

schimbarea, gândirii nostre. despre
: figuri de cugetare. Metafora,e o
raţiunea e o figură de cugetare.
“Dacă ester comparaţiunile. și

cele dobîndite prin

obiectul descris se numesc,
figură de cuvint; compar”,
o
. |
metaforele dintro COMpo- »
simţirea;

siție, înțelesul aprope nu se schimbă, dar

care.

-

însoţia, închipuirea obiectului descris, piere.

"III. Explicare. — Dacă, în composiţia de mai sus, din îrasa :

încă
„_<Tot pe acolo, la locul ce se dice între Râmnice, se zăriat
stânci 7oş-. .
sub
ite
adăpost
or,
Năculel
ale
verdi
şi
fragede
poenele
du-se cate, care se numesc Pietrele Fetei ; şi, în fund de of, înălțân
în albăstrăla

înnegurată

a cerului,

se pie rdeaii

culmile pădurose

:

şi negre», am scote
„ ale Ştesicului învăluite în umbre. viorii, aurite
ur
adjectivele

şi u nele

substantive

adjectivale,

am

dobîndi îrasa

e se zăriail"mătore : «Tot pe acolo, la locul ce se gice între Râmnic
Fetei ;
Pietrele
numesc
se
care
stâncile
sub
or,
Năculei
poenele
- încă
Ştesiculmile
t.
pierdeai
şi, în fund, înălțându-se spre cer, se
ndu-se»
«înălțâ
rele
„metafo
avea
n'ar
dacă.
cului». Acâstă: frasă,

ar fi cu desăvârşire prosaică,
“şi «se pierdeaii»,
n'am
am

înţelege

museţea lui.
mâză

bine

f6rte

Prima

un tabloi

lucrul

descris,

dar

adecă printr'însa

loc îru-

simţi de

şi îorfrasă deștâptă imagini care se reunesc

vii în "mintea.

nâstră ; cea

deştâptă

de a doua

v

.
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numai

judecata.

Deşteptarea

imaginilor

e provocată

de adjcetivele

- şi substantivele adjectivale bine alese care colorâză obiectul descris,
Aceste adjective și substantive bine potrivite se numesc, precum
.

N

am

mai

"a.

.

vădut,

a.

epitete.

*

.

:

”

a.

N

.

N

„_$ 50. "Teorie. — Epitetele

.

i

siit misce determinări prin

„care :poetul ne ajută, să întregim mai bine imaginea unui

"

obiect. Unii cred. că, ori-ce adjectiv este epitet, pentru
că
ori-ce adjectiv e o determinare. Epitete sînt însă numai
adjectivele care 'ne ajută, să transformăm ideea, ştârsă
â
“unui, lucru într'o imagine. Și nu tâte. epitetele a
acecaşi _
val6re:

unele

sînt

mai frumâse

și mai

potrivite, altele sînt

mai, puţin frumâse Şi. mai puţin potrivite.
“Spre -a

putea, . vedea. -puterea

epitetelor,

n'avem

decât

să le scotem., din composiţiune. Vom vedea atunci că,
de

şi înfelesul rămâne. aprope ne schiinbat, totuşi
simţirea,
ce 'însoţia” închipuirea, obiectului, dispare. -

„Epitetele ai deci aceeași valâre poetică, ca şi figuril
e de

„cuvînt şi de cugetare. Ele însă nu sînt
nică figuri de cuvînt,
E nici figuri de cugetare, și a caracteris
tica de a produce

„efect

poetic prin. înțelesul

proprii al cuvintelor. --

:

| -: Exerciţiul LXXI. — Să. se scotă comparaţii
le și epitetele
din cele! două descrieri de mal sus şi.
să "se scrie "pe cat,

deosebindu-se cele măr potrivite si mal frumese,
de cele mal

-. Puțin potriviteși may puţin: frumâse.

„Exereiţiul LXXII. — Să se conapunii după. modelul

de
mal sus <O privelişte a unui oraș 'saii
sat la răsăritul sorelu>,,

„ TUNETUL-DE PRIMAVARĂ
N,

; Pe lanul

Pi

lung

și. verde,

Da

cu grâul

E

răsărit,

:
O umbră călătârg se 'ntinde ?ncet
şi
tre
ce,
Precum un rit de munte, când ghâţ
a, s'a; topit,

Se

varsă, peste maluri, câmpiile
să 'mnece; -
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a

FR umbra unor nouri albiă, ușori, “mănunţi, +
Ce lunecă sub sgre, clădind un lanţ de munţi.
„FĂ vin în miedul dilei Gun surd şi. tainic. sunet
ȘI, ca semnal .de viaţă, aprind în cer un tunet.

"Văzduhul bubuesce
!... Pământul desmoxţit;
„Cu mii-și mii de glasuri semnalului răspunde;
ȘI, de asprimea. ernii, simțindu-se ferit,

De-o nouă ntinerire ferice: se pătrunde. .

| La. Răsărit urară! urare la Apus!
"Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe

sus,

Se” 'nalţă ca Sasculte, mult vesela, fanfară,
ce buciumă, prin nouri:i: frumdsa primăvară,
:

:

V, Alecsandri,

ă

.

Explicare. =— „Căutand
„pastel, observăm

că

[1821-—1890)

!

să.i arialisăiin momentele acestui

ele sînt trei: . 1). venirea: norilor cu”

tainic sunet: peste; lanul de grâi; 2) .bubuitul tunetului, şi |
3) urărilă, ce urmeză şi”
înălţarea, vulturilor spre nori. Ele
înșă vin una după, alta, succesiv, şi prin urmare obiectul
“composiţitinii ar fi un fapt și deci ea, .n'ar fi. o descriere,
ci

o narațiune.

In

realitate,

însă, aci. avem tot.0 descripție,

pentru că momentele, de Şi succesive, sînt concepute ast-fel, .
ca să le putem cuprinde cu o singură privire, iar fenomenulce
“compun, tunetul, este conceput ca un lucru de sine stătător. ..
'Tot aşa se pote întâmpla cu descrierea lucrurilor de sine.
“stătătore,. care-au o. durată, spre ex.: Noptea, “Diua,
„Primăvara, Tâmna, Anul. Momentele, în care ele se descompun, sînt succesive, dar ele pot fi concepute' ast-fel ca să .
potă fi cuprinse cu privirea dintrodată, adecă le putem. :
considera ca nisce lucruri.de sine stitătgre ale căror părți.
“sînt succesive.

$ 51. Teorie, Sînt
unele Hacruni de sine stă
> tăitâre, alo „căror părți urmâză
|
: una după alta, sînt ,

-4
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succesive. Composiţia, care are de obiect un asemenea,
lucru este tot descripțiune, când aceste părți succesive
sînt ast-fel concepute, că pot fi cuprinse dintr'odată cu privirea. O asemenea descripţie; cuprindând
-

momente
rativă,

succesive,

ca

O

naraţiune,

se nNumesce

na-

" Aplicaţie. — Ce fel de composiţie este «Tunetul», din punctul de
vedere al fondului ? Cum sînt dispuse momentele obiectului acestei
„composiţii ?? Pentru .ce totuşi din punctul de vedere al obiectului
N

“nu este naraţiune ? Ce nume
„de

obiecte

se descrii

p6rtă o asemenea descripţie ? Ce îel

în naraţiuni

descriptive

“Explicare, LIXIII. — Să se spună
siţiile 47—55 sînt descripțiuni „narative.

??

care dintre compo-

Aa
47.
_CARUŢA LUI MOŞ NICHIFOR COȚCARUL.
ie „Moş: Nichifor

era

harabagiit..

feriiată cu tee, cu curmee!),

Căruţa

căpttore şi îindemânatecă. Un poclit :)
-şi sorele şi ploia de a r&sbate în căruţa
De inima 3) .căruţii. atârnaii pocorniţa +)
„ posteuca 6), care se isbiaii una de alta,
ruţa,

şi făceaii

tronca,

lui,

însă era o căruţă

tranca|

de

şi era

bună, în-

de rogojini opria
lui Moş Nichifor.
cu feleștiocul5) şi
când mergea că-

tronca, tranca ! Jară

în

belciugul 1) de la carâmbul %) dedesubt — din stânga —
”

1) legată cu fâșii de teiii şi cu căpătâe de funii,
2) coviltir; acoperămînt pus pe jumătăţi de cercuri
pra unui car saii unei căruțe.
8) drugul ce' unesce prin mijloc osia de dinainte cu
4) pocorniţă ; vasul în care se pune păcură pentru
5) pămătuful cu_câre unge.
6) un fel de furcă cu care cărutaşul împinge râta
vrea

să

ungă “căruța.

7) inelul de fier.

.

-.

,

e

8) unul din 'cei doi drugi ai eloitreis.
laturi fixe sai mobile ale căruţii,

de nuele de-asu-

!

osia de dinapol.
unsui osiilor.
|
înnăuntru când
Ia

a
Loitră=-- una

'
din cele două
E]

*

era aninată o bărdiţă, pentru

epe, albe: ca

zăpada

diferite întâmplări. Două

şi: iuți ca focul, se

sprijiniaii mai

totdeuna de oiştea căruţii; mai totdcuna, dar nu totdeuna:

„căci moş

Nichifor era” şi gembaş

de cai şi, când îi venia

la socotelă, făcea schimb ori vindea câte o &pă chiar
în mijlocul drumului, şi atunci rămânea oiştea golă de
o parte. li plăcea moşnegului să aibă tot epe tinere şi
curăţele ; asta era slăbiciunea lui. M& veţi întreba pote ;
de ce epe şi-de ce totdcuna albe? VE voiii spune şi
acesta : epe, pentru. că Moş Nichifor ţinea să aibă prăsilă ; albe, pentru că albeţa epelor, dicea el, îi slujia de

„Rinariii L nâptea,

la drum.

:

”

A

o

].

Crengă.

[1837—1839)

:

Explicare, —. In ac6stă bucată, Crângă,: vrând : să ne facă să rîdem
de.căruţa lui «Moş Nichifor», ne spune fârte serios, că epele lui
eraii iuți ca focul, dar se sprijiniaă (eraii slabe), pe oişte; că de!
aceea avea epe albe, pentru că. vrea ca ele să-i slujâscă ae felinar;
că, de şi căruţa lui era ferecată cu tee şi curmee, era totuși o căruţă bună; că nu ră&sbia plâia îîn ea, dar că păcor niţa şi pămătuful!,
făpeai tronca-tronea, etc.
Aceste contradiceri ne fac să ne veselim gândindu- ne la căruța

lui Moş Nichifor, de şi Crângă se pare că i-o laudă. Stilul prin
care un scriitor spune pe un ton serios lucruri glumeţe se numesce
humoristic.

Cei ce scriil

ast-felse numese

haumorişti.

-

$ 52. Teorie.— - Pe lângă, epitete şi comparaţiuni, poetul
se “stujesce şi de alte mijlâce spre a ne înfățișa un lucru
„Și a-şi exprima, în acelaş timp simţirea, ce o are faţă de dînsul.
Ast- fel unii scriitori, voind: să ne facă, să simţim veselie .
" față de lucrurile. ce descriu, se prefac că, vorbesc serios.
- despre ele şi le laudă, dar din contradicerile lor şi din felul
„lor de exprimare, noi vedem că ei înțeleg tocmai contrariul.
"Scriitorul, căre se pare că vorbesce serios şi totuşi prin .

modul cum se exprimă ne face să ridem, se numesce humo“rist.

Stilul

1) felinar.

unui

asemenea,

scriitor se numesce

humoristic.

|.

Ia
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|

Intorsătura, de frasă prin care se 'vădesce humorul

- mesce ironie.

se nu-

Exereiţiul LXXIV. —Să se-spună ce fel de vorbe și ex-

presiuni ar trebui să strice puritatea bucății «Cărtiţa,
lut
Moș Nichifor» și care totuși sînt necesare stilului lui Crengă.

s

Exereiţiul LXXV. — Să se spună cu ce fel de descrieri

prosaice semănă acâstă . descriere” poetică.

48.
CAHUL
Ca, o sarică largă, pe umeri atârnată, |
Și-a, căreia, lungi pâle ajung până ?n călcâi, —
„Așa Cahulul pare, — sarică îmbrăcată,
” Pe umere de d6luri. și târiind "prin -văi.

„„. Pi6ţa pare-un, petec câzpit drept în spinare,

Un petec .negru,—alături cu case-albite n
var;
„ Biserica, din capul orașului îmi. pare
|
O glugă ciobhănâscă; în vârful

unui par. -.
»

„o

Glodâsele?) lui strade sînt mări neocolite,
.
„In care trist sombreză 2) galoşii din: picior;

„= Iar casele-ă

mărunte,

sub

stuf înnăbușite,

„Lumii civilisate strig 3) tote:

7

—

-

N

|

„Ajutor“!

E

„Pi

Șerbănescu,

“[1839—1901)..

|

Explicare.— In acâstă composiţie poetul
Şerbănescu, vrând să |
- ne facă să rîdem de orașul Cahul din
Basarabia, îl descrie făcând.

"cu

tot dinadinsul

el compară
De

comparaţiuni

cu lucruri

care-l

înjosesc,

Ast-fe

l
orașul cu o <sarică ce s'ar târîi de pe.um
erii dâlurilor

1) noroi6sele,

.

-

.

9) Franţuzism : (barbarism luat
de limba francesă) — se înnâcă ; se
duc. afund. :
Ia
|
9)
Solecism (incorectitudine gramatical
ă) : ar trebui astrigă»,
?

177
prin văi» ; piaţa

lui cu un

«petec cârpit

drept în spinare», biserica

din capul oraşului cu <o glugă ciobănâscă în vârtul
unui par», ete,
Prin aceste şi alte mijlâce stilistice, el ne arată că orașul
Cahul,
aşa cum e în închipuirea lui, este un oraş vrednic
de batjocură;

0 caricatură

de

oraş.

Noi,

citind

acâstă

composiţie,

nu

căutăm

oraşul

Cahul

să cun6scem cum e orașul Cahul în realitate, ci: să
luăm cunos- *
cință numai de îmagina pe care ȘI-o face Șerbănescu
despre acest
oraș şi de simţirea ce lâgă el de acâstă imagine. Acâstă
composiţie
este dar poetică.

este o caricatură,

Imaginea

lui

Șerbănescu

despre

iar simţirea ce a avut poetul

plăsmuind-o este

de veselie. Stilul prin care un poet vrea să arate
caricatura unui
obiect, căutând cu tot diradinsul să-l înjosâscă,
se numesce stil
comic, iar imaginea exprimată prin acest stil
ne provâcă veselia

şi se numesce

comică saii ridiculă,

-

”

$ 53. Teorie.— Poetul, simțind veselie faţă,de un obiect

real, - îl pote transforma în închipuirea, lui și-l
transformându-l ; acâstă transformare înjosită
caricatură. Spre a exprima veselia, ce simte în
acestă, caricatură, poetul întrebuințeză, un stil:

mesce comic.

a

Atât stilul comic cât și cel humoristic; nu

pote înjosi se numesce .
legătură cu
care se nu-

a
se pot între-

buinţa decât de scriitorii care ai în adevăr talentul de a

ne face să ridem.
voite

In ori-ce alt cas, aceste stiluri, fiind ne-

să întrebuinţeze

termeni improprii,

adesea expresiuni impure,

solecisme,

ne fac o impresie neplăcută (năsărată).

II. Explicare. — In afară de comparaţiuni și metafore,
poetul
întrebuinţâză în acâstă composiţie și alte particularităţi stilistice.

Ast-fel, despre stradele noroi6se ale orașului dice că «sînt mări
neocolite»>, ezagerând mărimea băltâcelor ce se: găsesc pe acele”

strada. Este o iperbolă,.

Da

|

Tot aşa, vorbind de casele copleșite de stuful cu care sînt
în-

velite, le transformă în fiinţe însufieţite, punândule să strige:
«Ajutor!> către lumea civilisată.. Este o personificare.
i
„ Iperbola și personificarea, ca şi comparaţiunea,
se deosibese de

-metaforă prin faptul că prin ele scriitorul nu
schimbă
țelesul unui

singur

cuvînt,

ci schimbă

numai în-

şi amplifică chiar înţelesul .

lucrului despre care vorbesce — schimbă adecă
cugetarea n6stră
despre
acel

lucru — de aceea sînt şi ele figuri de cugetare,
ca şi

comparaţiunea.

7

Carte de cilire și composiţiune, cl. IV, Dragomi
rescu

IN
,

:
12
a
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_$. 54. Teorie.— Ca, să exprime imaginile sale despre un

-»obiect, împreunăcu simţirea, ce o are în legătu
cu.ră
ele,
- soriitorul, pe lângă metafore și comparaţiuni,
întrebuințeză
. Și alte mijlâce stilistice. Ast-fel sînt: îperbola şi
personi=

ficarea.

|

-

|

ia

"+ Prin îperbolă, scriitorul exagereză gândire
a, despre un lu„"cru și întrebuințâză cuvinte, proposiţiuni,
frase care ex-

primă acestă exageraţie.

e

=

Prin personificare, scriitorul gândesce lucruri
le neînsufieţite ca, însufleţite şi întrebuinţeză cuvint
e, proposiţiuni,

„. frase, care exprimă acâstă, gândire.
a
„
Tperbola şi personificarea, fiind determinate
de modificarea cugetării ce avem

de-cugetare..

despre un obiect Gre-care,

sînt figuri

SE

Exereiţiul LXĂVI.—Să se citescă bucata «Valea
Motrului»

Și să se arate ce particularităţi stilistice produ
c mai mult efect
poetic. :
SI

Exercitiul LXXVII.—

„

46—55

Să :se spună care din composiţiile

sint pasteluri și care din ele sînt tablouri.

43.

VALEA MOTRULUI
Riul

Motru,

cu apele sale galbene, curge pe o matc
ă

de lut năclâios 1), ocolită cu un desiş
de verdeţă; acolo -,
„.., salcia pletâsă, socul. mirosito
r, alunii mlădioşi, arțarii
„cu

pojghiţe 2) roşii, carpenii 2) stufoşi, salba
mgle +) şi teii, .

Îi

|

1) gelatinos;

.

cleios. Are

".. mai ales decât acesta,

aprope acelas înțeles ca “«mocirlos»,

2) 'pelițe ; câja subțire care se
jupoe uşor,
3) un copae nodoros şi cu' lemn
tare, cu coldrea

cenuşie.

|

.

4) un fel de copăcel

”

cu trunchiul

cu o câjă cu dungi albiciâse.

dar este

”
trunchiului galbenă7:

subțire şi cu lemnul m6le; îmbră
cat

i

i

!
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cresc amestecați cu -falnici jugastri 1), cu plopi
înalți şi
subțiri, cu anini uşurei, cu ulmi albicioşi, cu sânger
i 2)
pestriţi, cu corni suciţi și vîrtoşi. Printr'acel hăţiş
3) fe-

lurit

de

arbori.cese "'ndesă şi se împletesc, mierlele

şi

pițigoii şueră şi ciripesc, săltând din ramură în: ramură
,
iar - pe vârful copacilor turturele sureşi porumbei săl-

bateci se'ngână, în vreme

ce prigorii +).cu pene albastre

chiuesc mereiiîn sborul

|

.

lor

E

”

Pa

Ă

o

neastemperat.

.
Al, Odobescu,

|

(1834—1895)

50.

m

a

BĂRĂGANUL
» Pe cea câmpie

lungă, a cărei tristă; zare,

Sub cer, în fund, departe, misterios dispare,
Nici casă, nici pădure, nici rii răcoritor,

Nimic nu "'nveselesce pe bietul călător.

Pustietatea, g6lă, sub arşiţa, de s6re,.

|

-In patru părți a lumii, se 'ntinde 'ngrozitore .Cu '6rba-i mohorită,

Cu-a, sale mari

cu negrul ei pămînt,

vârtejuri de colb

|

ce sbâră'n vânt.

„De mii de ani în -sînu-i dormind, zace
Singurătatea, mută, sterilă, nepătrunsă,

ascunsă |

„Ce-adârme 'n focul verii Val grierilor hor5)
Și Ga, se deștâptă sub Crivăţ în fior.
1) copac ce semenă

cu carpenul şi uimul,

-

a

„1

2) copăcel ee sâmănă cu salba măle, dar are edja roșiatică, i
Ra
!
3) pădure desă,

>

4) prigoriile

forte

frumâse,

“ despre
ati

un

care

(sing. . aprigâre»

sati «prigoriii»)

ce-şi fac cuibul în găuri scobite în

poporul

cântec-chiuit

"se rogă lui Dumnedeii
5) cor.

crede că nu beati apă decât când
jalnic,

Poporul,

să dea ple.

când

:

le aude

,

sînt pasări cu” culori

malurile apelor și
plouă. Prigoriile |

cântând,

-

dice

că

ele

|

Ă
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-

|

Acolo fidrea nasce și m6re n. primăvară,
Acolo piere .umbra, în dilele de vară;
Și tomna-i fără r6de șa, ernei vijelii

Cutrieră cu sgomot; pustiile câmpii.

„Pe cea sâvană 'ntinsă, și cu sălbatic nume,
Lung ocean 1) de 6rbă, necunoscutîn lume,

O cumpănă se malță aprâpe de un puț,
_Şi n 'orizon 2) se "nd6e ca; gâtul unui struţ.
».. Un

car cu

bivoli

"Vr'o doi Români
Incunjură

„Pe

Pe

ceaunul

foc, —

Și

negri a, stat lângă

j

fântână;

în sâre șo sprintenă Română
ce

mai

fierbe fumegos

departe

car, un copilandru

un

câne

privesce m

i
r6de-un

Os.

depărtare...

Zadarnic ochii-i sbâră, din zare “n altă
zare:

Nici casă,

nici pădure,

nici rîă. r&coritor, -

Nimic nu se arată pe câmpul

Din vreme

?n vreme

Sub. bolta, albăstrie

de mohor!

numai lungi șiruri de cocsre

sbor

tainic călătâre,

Și «vulturi mari, prădalnici, cu ghia
re înarmaţi,
S'adună, lăsând puii pe vâzturi
de Carpaţi...
”

„Ah!

E

V

dulce,

.

glori6să, și mult .strălucitore

i

|
Va fi cea, qi de viață, când, pe. sub
mândrul sore,
Trecând în r&pegiune, un smei cu-a
ripi de foc 5):
Goni-va, trista morte ce zace “n
acest loc! N

.

i
x
1) Pronunţă : aOce-an».
|
2) Forma francesă a 'neologismului
orizoni.
3) E vorba de drumul de fier.
Răpegiune
== formă

«repediciune»,

care

însă

e prea lung.

provincială pentru
a

N

Ia
Mult vesel va, fi câmpul, când vecinica-i tăcere
Mormîntu-și va, deschide a, glasul de 'nviere, |
Ce seste smeul falnic, din gura, lui de fier,

Vestind răpirea nouă a focului din: cer! 1)
V.

Alecsandri.

„(1821—1890)

I. Explieare. — Poetul * mai pâte face să ne închipuim ma:
ginea ce şi-a făcut el despre un obiect 6re-care şi s?o simţim ca
şi el, întrebuințând şi alte mijloce stilistice decât cele de până

acum. Ast-fel în bucata de mai

sus Alecsandri, dicând:

“Nici casă, nici pădure, nici îi r&coritor.
Nimie nu ?nveselesce pe bietul călător,

ne face să ne închipuim

”
-.

tristeţea pustietăţii Bărăganului

.

-

enumă-

rând tâte lucrurile ce ar putea “să înveselâscă pe cel ce ar trece
" printr'însul. Dacă ar fi fost vorba numai „să ne facă sd înjelegem
acâstă tristețe ar fi putut să gică numai :
Nimie

nu

?nveselesce

pe bietul

călător.

Acelaș efect poetic și în acelaș chip îl produce Aleesanări prin
versurile :
N
Ti
V

Cu €rba-i mohorâtă, cu negrul că pământ,
Cii-a sale mari vîriejuri de colb ce sboră

?n vânt.

Aceste enumeraţiuni fac un efect mai mare din pricină că sînt
însoţite şi de repetiţiunea conjuncţiunii <nici» şia proposiţiunii «cu».
Repetiţiunea unor
şi din exemplul:

cuvinte
E

măresce efectul poetic, precum
Aa
.
.

Acolo

îl6rea

nasce

Acolo

piere 'umbra în gilele de vară.

se vede
E

şi piere ?n primăvară,

|

Enumeraţia arată o amplificare a cugetării — deci eo figură de
cugetare ; repetiţia

ajută

la armonia

tură ca şi: ritmul, rima, măsura
„mijl6cele armonice. ale poesiei.

$

ezprimării,

şi cesura,

e de aceeași

na-

face parte adecă din

să Teorie. — Pe lângă „figurile de cugetare cunoseuto

1) Grecii cei vechi credeati că omul a început să se civilisezei după
ce deul Prometeii a furat focul din cer şi l-a adus 6menilor pe pămînt.
Pentru Alecsandri, invenţia locomotivei este o nouă răpire a focului
- din cer,
/

7

Di

=

.(comparaţiune, personificare, iperbolă) poetul îşi mai pote .
„exprima cu putere imaginile şi simţirile sale prin enume" vaţiune, care constă în arătarea unui lucru cs ne impre“sion6ză puţin, prin elementele sale, ce ne impresioneză mai

mult.

--

Enumeraţiunea;

7

îşi 'întăreşce adesea

A

efectul prin repeti-

_țiinea unor cuvinte. Repetiţiunea, este un mijloc prin care
dăm

armonie

exprimării,

IL. Explicare.—
„Nichifor
pe când

“seriositate.
nici
a

Poetul

Stilul.

sever.

comparăm

simţirea din <Căruţa lui Moş

şi «Cahul», cu aceea din acâstă bucată,
aceea ne dispune spre jveselie, acâsta ne

nu-l. înjosesce

gerâză.

Dacă

și ast-fel o facem mai plăcută.

o

ce

privesce
nici

cu

seriositate

nu-l laudă

corespunde

observăm că
dispune spre

obiectul ce deserie Şi

în batjocură,

chiar

când

exa-

.

cu.o ast-fel: de simţire se numesce

.

-$ 56, 'Teorie, Stilul prin care exprimăm. simţiri şi ima-

gini seri6se se numesce sever.

Exerciţiul LXXVIII.—

de cuvînt
bucată.

și de

Să se spună ce epitete, ce figuri

cugetare mai
Ma

frumâse se

găsese în âcâstă

|
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,

“Exerciţiul LXXIX.—Să se facă o descriere poetiacă
Bă-

Tăganului.

RE

-

E

„O DI DE ERNĂ PE MUSCELE
E începutul lui Decembrie.
N
„ A dat Dumnegeii zăpadă nemiluită :); şi cade, "cade .

puzderie
„rată de
zăpada
fumurii,

2) măruntă şi desă, ca făina la cernut, ventuun criv&ţ, care te orbesce. Muscelele 3).dorm sub
de trei palme; pădurile în depărtare, cu tulpini
ciucurate de nins6re, par .cercelate cu. flori
de.

». 1) afârte multă», nu puţină, ca atunci
când amiluesci» pe cine-va,
2) praf ce se răspândesce dintr'un corp
care 'se sfăramă.
.
3) delurile erbâse și pline de pomi roditor
i din apropierea munților «.
'

,

-

|!

5
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'

zarzări şi dee corcoduşi. Vuet surd se încovoe după deluri
şi se pierde în văi adânci. Cerul e ca. leşia 1). Cârduri negre de corbi, prididite 2) de vânt, croncăne, căutând.
- spre pădure. Viscolul se întețesce; vertejele trec dintr'un colnic într'altul, şi amur sul serii înfaşă firea într'un ză- branic sur.
Riul Domni, umflat, curge repede în talazuri cu un

vâjiit de mânie
“iuri mari

înnecat în glasul vântului ; el portă slo- -

de gheţă,

butuci

groşi şi-i aruncă

de

metere-

-zele-podului, sguduit la fife-ce3) lovitură.

Arar se vede
acoperită.

fire de om

Pe ici pe

trecând

colea se

prin sat.. Pârtia-e

zăresc

poteci

înfurcate +),

ca de lăţimea unei lopeți.
Noptea cade ticnită; lumini gălbui de văpaiţă jocă
prin gemurile câtor-va case! Vremea rea a amorţit satul .
"în deobşte sgomotos. Numai în bătătura hanului hămăe răguşit doi dulăi de

câini.

- "Barbu Delavrancea,

Sa.
|

MIEDUL

ERNII

In păduri irosnesc stejarii [E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheţate,

cerul pare

oţelit,

|

|

Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitâre
'
Pare-un lari de diamanturi ce scârție sub picidre,.
Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios,
Ca, înaltele colsne unui5) templu maiestos, .

"Şi-pe ele se aș6dă bolta cerului senină,
Unde luna, își aprinde tarul tainic de lumină.
-

1) apa

amestecată

cu

cenuşă,

în cure

se fierb rufele.

2) resbite; „gonite.,
3) Formă provincială. pentru afie-ce».,
4) despicate ca dinţii unei furci, mergând

„
altă

,
.
una într” o parte şi alta îîni

parte.

5) In loc de «sale unui».
greşală

care este îngăduită

Este o «licenţă»
în versuri,

(«permisiune») poetică, o

nu în vorbirea

liberă.

184
7

O! tablou măreț, fantasti!...
c Mii de stele argintii
In nemăzginitul templu ard ca, vecinice făclii.
Munţii sînt a lui altare, codrii, organe 1) sondre
?),

Unde Crivăţul pătrunde scoțând note. "'ngrozitore.

Totul e în neclintire,

fără, viață, fără glas;

Nici un sbor în atmosferă, pe zăpadă, niciun pas;

Dar ce văd?... în rada, lunii o fantasmă, se arată
...
E un lup ce se alungă după prada-i spăi
mîntată, !
Da

-

i

V.

a

Alecsandri.

(1821—1590).

53...
SECETA
E secetă — și de căldură,
Pe câmp porumbul se usucă ;
Mor

vitele în băstătură,

Și norii vin, ca; să se ducă...
Prin sat alârgă paparude,
Și. se 'nvârtesc în danț, vide,
Iși scutur” -pletele lor ude,
Cântând descâintece de pl6e.
„ Ţăranii m cârciumă s'adună, FI
Pe câmp abia, se mișcă-o turmă,
„Tânguitor

talanga

sună, |

Ciobanul a, rămas în urmă.

|

1) saă

corgi»,.

«Orga»

sati

corganul»

tele sînt produse de suflarea aerul
ui,
cu asemenea

instrumente

2) ce răsună

«sonore».

dând

un

care

dati

sunet

un

frumos.

Ra

e un fel de piano în care sune=

Bisericile catolice sînt
sunet

plin

de

înzestrate

maiestate,

E o formă! mai-poetică

N

decât .

-

185

Cu cotul rezemat în bâtă,

„EI cată dus în depărtare,—
Dar secera posomoriţă,
Se. ntinde fără de hotare,

După

S/,

0.

Iosif.

Ba.
IANUARIVU
Frigul,

scriitor pe g6muri,

Cu “zăpedile se „jocă
Și le -schimbă ?n promorâcă, DU
Atârnând ciucuri „de ramuri. o.

Din for6stra-mă înghețată,
Stau uitându-mă a, cer:

-

“ Norii, plumbuiţi de ger,
Sau strîns pată lângă pată.

A

.

|

Trist şi singur, ca în greer,

Velul timpuhii rupendu-l,
Li

aştept să-mi

torcă gândul

Intrun colț mai cald de creer 2), :
Iar afară,

numai

fumul

Subţiratec își ia sborul;
Hi

Șin

îmi leg de „dinsul dorul

văzduhuriîi dau drumul!
„Duiliu

Zamfirescu,

4

1) chiciură ; brumă,
2) Strofă cam obscură. Inţelesul ar fi: «Eă, singur şi trist ca un
_greer, caut să înțeleg tainele vremilor, şi aştept să mi se desfăşâre
în
gând amintiri mai dulci şi mai fericite decât acele taine»,
-

x

53.
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.

VISCOLUL

Crivăţul din Miaqă-Nâpte

vâjie prin vijelie,

„Spulberând zăpada, "n cercuri de pe dâl, de pe câmpie.

Valuri albe trec în zare, se aședă 'n lung troân,
Ca nisipurile dese din pustiul african.

Viscolul

frământă lumea,!...

Lupii suri es după pradă,

Alergând, urlând în urmări prin potopul de zăpadă.
„ Turmele tremură; corbii sbor vârtej, răpiți de vânt,
„„"Şi răchiţile se 'nde, lovindu-sede pămînt,
„„

Sbieret, raget, țipăt,

vaet,

„Se ridică de „prin codri,
- -

Şi "ndeparte se aude

Noptea

mii de glasuri

de

un

pe

dâluri,

nechez

spăimîntaite

de prin sate,

răsunător...

cade, lupii urlă.:. Vai de cal și călător!

” Fericit acel ce nâptea,! rătăcit în viscolire,

Stă, aude 'n câmp lătrare și zăresce cu uimire
O căsuţă, drăgălașă, cu ferestrele lucind;
_
Unde dulcea, ospeţie îl întâmpină zîmbind!.
”

:

i

IE

.

-V,

Alecsandri, .

(1821—1890).

Explicare. — In acestă composiţie
„deosebit efect îl fac versurile: .

poetică

observăm

că un

”

» Sbieret, răget, țipăt; vaet,

precum și

x

E

Nâptea cade, lupii urlă... Vai de cal şi călător, Ă
în care

poetul- pune

-nice, în mod

una după alta imagini din ce în ce mai: puter-

gradat. Ast-fel în primul vers crăgetul» ne
dă o ima-

gină mai puternică decât «sbieretul» ; la rândul
săi <ţipătul», ne
dă o imagine mai

puternică decât <răgetul> care arată şi o
simţire
durer6să 3 tar <vaetul» o simţire și mai.
durerâsă decât <ţipătul».

i

Sbieret, rage,

țipăt

vact sînt

187

-

aşedate

ast-fel

„dentă, de la cuvîntul care-ne dă o impresie mai
care ne dă o impresie

mai

puternică.

Aceeași

în

gradaţie

ascen-

slabă până Ia acela
gradaţie ascendentă

o observăm și în al doilea vers: nâptea cade — lupii:urlă — vai
de cal şi călător! Gradaţiunca inversă se numesce descendentă.

Gradaţiunea ordonâză elementele cugetării făcond- -o mai puternică;
„deci este .ofigură de cugetare, .

$ 57. Gr: dațiunea este. o figură, de cugetare. care constă,
în faptul că mai multe -cuvinte saii expresiuni care conțin
imagini sai sentimente de deosebite tării, sînt ast-fel aşedate, că, saii cea, mai slabă vine întâi şi apoi cele-l-alte
din ce în ce mai puternice; sati cea mai.puternică vine
întâi şi apoi cele-l-alte dib: ce. în ce mai slabe. In primul
cas, gradațiunea, e ascendentă,
Exereiţiul
ganul».

LNS.

—

Să

7

în a] doilea cas, descendentă. |

se caute

gradaţiunile

din

<Bără-

56.
GRADINA

LUI BUJOR

Las straturile; iroenite de miresme, cu jocul sglobiii al
| fluturilor, nostimi 1) şi trec de la del de bordeiii 2.

Intre grădini, carpănul cu crăcile
scurge

făşiile ramurilor

lui frunzose,

fugite "n lături, “îşi
peste

bordeiul

îm-

briicat de mrâja 'bunei-dimineţe 2).

Apa de la şipot se trage la vale în noduri şerpuite, co:
-.._ tind printre lesele+) nâstre de legume şi verdeţuri.
Ă
Simţesc o adeverată beţie, . rătăcind prin belșugul r6- delor': Fasolele 5) îşi întind ciucurii înfloriţi în lungul
haracilor înmânuşaţi s) de toi pleoştite. Bobul abia-şi- (ține

subsuorile. înghindurate 1) de _teci pline.
'1)
2)
3)
?)
5)
- 6)
7)

Sfeclele TOşesc.

Cuviînt prea familiar — drăgălaşi.
în sus de bordeiii. E vorba de bordeiul unui pădurar, Bujor.
zorelei.:
;
N
desişurile.
fasolea. Pluralul e o formă întrebuințată numai în Moldova.
îmbrăcaţi.
Ă
i
,
|
cu shinduri («elande»; ; <umilături»).
E
!
Li
Y

158

în sărutarea s6relui pe asfinţite. P6lele srădinei îs
brumate cu harbuji 1). Apa lor verde e tărcată 2) de valuril
e :
galbene ale zămoşilor 3) ofticoşi. Totă marginea e
o pânză
încâlcită de vrejuri subțiri. Unda tremurătâre
a măra- -

rului şi a pătrunjelului,:

își scaldă

mirosul

aromitor

:)

în parfumul tare, ameţitor al busuiocului şi a
mintei5).Cimbrul îşi încurcă trupul supt, în frunzele
grase şi
desmățates) a:) leuştenului trândav.: Şirurile
uşăre şi

bine.

rânduite de

usturoi

rid

de

codile

pânticiose

3) şi
şubrede ale cepeii. .
A
pp
Şi, prin atâta prisos şi bucurie, tremură întru
n Q0go-

lil 9) prietenos ' frântura isvorului - împrăs
ciind! în lături
jilăvelă 10) şi desmerdare. Ai fi dis
că-i o vână ce pără-

duesce :1) în drum sângele trebuitor 'unui
trup sănătos.
Laturile grădinei sint îmbrăţişate.pe depart
e de valurile

învolte ale curpenilor
!2) tufoşi de bostan 13). _

Sintem

încojuraţi tot de bine ; slavă

Domnului, avem

să ne înfruptăm 1) cu de tâte.
“Cine samănă

culege...
Ă

ÎI, Adam.

Explicare. — In acâstă descriere poetică
se găsese
particularităţi stilistice care ne face altă
impresiune”
.

,

i

-

1) pepeni verdi,

|

|

2) pătată, «. 3) pepeni galbeni.
4)
dulce; ce te 'adârme

5) ismei,

x

-

mai multe
decât aceea

ă

|

|

| -

ușor.

”

E

|

|

6) destrăbălate ; cu port necuviincios,
nai
.
___7) formă moldovenâscă în loc de «ale»,
Se îngădue numai în versuri
altmint

eri e o 'greşâlă. .
ai
”
3) umflate ; âvând un început de pântece,
9) murmur mângăios,
10) umeqelă,
|

11)
12)
13)
14)

risipesce; prăpădesce,
viţelor.
dovlte.
-,
să gustăm ; să mâncăm,

e
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pe care poetul vrea să ne facă so simţim în faţa unei așa de
îmbelșugate grădini. Ele sînt. ca nisce note false într'o bucată
musicală, Ast-fel într'însa găsim:
1. Termeni nepotriviți cu sentimentul de încântare pe care viaţa

sănătâsă a plantelor îl produce. în sufletul celui ce descrie grădina: «nostimi», «pleoştite», <oiticoşi», «pântecioşi», “supt, <des-.

măţat», <îs»..
2. Figuri şi cu deosebire 'metatore: silite (improprii): De aracii
„de fasole poetul dice că sînt «înmănuşaţi»
de foi, ca şi când

acestea ar face un îel de mânuşi aracilor; de brazdele de flori
gice că sînt «troenite>.de miresme, ca şi când mirosul florilor star
asemăna

cu zăpada troenită ; de florile fasolii

dice că sînt «ciucuri -

înfloriţi» și că fasolea îi întinde îîn lungul aracilor, de şi «ciucurii»
sînt făcuţi să atârne în jos ; de grădină spune că are <pâle>. Tot
ast-fel ne spune
că +apa se trage la vale; <carpenul își scurge
ramurile» ; <bobul abia-şi fine subțiorile„.» ; «<unda-mărarului îşi
- scaldă mirostul..3 ; «cimbrul îşi încurcă
trupul» ; '<şirurile de
usturoi rîd de codile... cepei>.

3. Ezpresiună

incongruente. (expresiuni

care,

raportându- -se la .

acelaş obiect; unele ne lasă o impresiune şi altele'o impresiune
contrarie, care distruge
pe cea” d'intâi): De isvor poetul spune
mai întâi că «tremură întrun gogolit prietenos... împrăștiind desmierdare» ; iar în îrasa următore spune că par'că e <o vEnd ce

părăduesce în drum sângele trebuitor unui trup sănătos». Cum
- mai pote fi «prietenos și plin de desmierdare» o vână care risipesce sânge ? 'De răzorele (<pOlele
!») grădinei spune că sînt brumate de vrejurile pepenilor .verdi.; dar îndată adaogă «apa ilor
verde», şi ast-fel impresia cea d'întâi este mai mult sai mai puţin
ştersă prin cea de- -a doua.

$ 58. "Teorie. —

Stilul

în

care se găsesc

multe

figuri

“silite, termeni nepotriviță, expresiuni 'incongruente, se numesce stil afectat, snanierat sau nenatural.
A
In afară de claritate, precisiune, puritate, corecţiune,
“proprietate, stilul 'mai trebue să aibă încă o calitate gene-

rală, naturalul — adecăsă fie nesilit, natural

Exerciţiul LXSXI.—Să

sai fivesc.

se citescă composiţia următore,

“să se câracteriseze și să compare cu «Grădina, lui - Bujor» din
punctul de vedere al naturalului. *

|

De 190

57.

a

„DRUMUL. SPRE SARACENI:
Drumul de ţară vine din oraş,

trece pe lângă Valea-

Secă şi merge mai departe prin Valea-Răpiţei. Unde
se
întâlnesc drumurile, la împreunarea celor două văi,
pe:
Răpiţa, este o-mâră, lângă Răpiţă este'o rugă, lângă
rugă

esteo fântână,
„moşi.

„aici

Locul

iar

lângă

acesta se. dice:

fântână sint opt. paltini fru«La

rugă

la Sărăcenil!»

până la Sărăceni nu este decât cale de

"tote aceste, 'de câte ori

vine

di
- oraş,
n

De

un câs. Cu..

Sărăcencnul se

opresce aici, adapă caii şi mai stă puţină vreme,
aştep-

tând

ca să vie vre-un

drumeţ,

care să întrebe : «Ce sat e

“acela, unde se vede biserica cea. frumâsă: cu pereţi
albi
şi cu turn sclipitor ?> Fiind. întrebat ast-fel,
el îşi netedesce mustăţile şi r&spunde; privind fălos spre
acel loc:

«Acolo sus pe Gropniţa ? Acela e satul
nostru, Sărăcenii; .
dar clopotele săle audi: ce clopote sînt
în turnul acela !...

s'aud cale de trei câsuril»

-: pa

„Unde se despart drumurile, este un stâl
p
cu două braţe;
pe un braţ stă scris: «Spre Valea-Răpiţei»,
pe cea-l-alt :
«Spre

Valea-Secă». -

|

DE

|
Drum ca acela, care trece prin Valea-Secă
în spre Să-„Xăceni, jur împrejur nu este. Neted
ca masa şi. vîrtos ca:
simburile
de cireşe.

Se vede
că Sărăcinenii

l-ai făcut de:
dragul lor. In drepia şi-în stânga, tot
dece, cinci-spredece
paşi unul

de altul,

sînt nisce nuci

tufoşi,'

la care
„omul privesce cu drag. Albia pârăului
remâne la dreptat
„drumul. trece pe coste, mai pe sus,
ca să nu-l atingă
"năpădirea apei. Sărăcenenii aii trebuit
să sfarme stânci
în calea

lor;

dar ai făcut-o bucuroşi,

“şi-au făcut drumul.

fiind-că din stânci

a

De aicea Sărăcinenul.
se simte acasă, de aceea mână
numai în pas. De altmintrelea
nici nu i se urăsce. Aprâpe

„191

la tot pasul

întâlnesce

câte: un cunoscut, cu care mai -

schimbă vorba «de unde şi până unde?»
Asta

duce

mai apoi

un

car de var,

vine unul

cel- l-alt un

cu împletituri;

car

de pome;

altul cu un car de,

rote, .doge ori alt lemn lucrat. Iară pe marginea dru-.
mului, din când în când; dă de pietrarii-care ciocănese

din zori de di până la apusul sorelui. Astă cale nu e pustie.
Unde cotesce calea şi drumul, acolo sînt vărăriile, Aici
apoi e târg întreg. Unii încarcă var, alţii descarcă piatră
şi lemne ; pietrarii fac tocot1) ; vărarii aruncă lemne în foc, stăpânii fac larmă, unul pentru cinci.
„De la acest loc şi sâtul se vede mai bine. Grădinile
„sînt încă prea îndesate cu pomi; numai printre crengi

ori peste pomi, pe ici pe colea, câte-o bucată de pereţii :
şi acoperemintele caselor. Casa popii este tocmai sus,
lângă biserică ; nici din asta nu vedem însă decât cinci

fereşti şi un acoper&mînt roşu cu două hornuri 2). In faţă
„cu biserica este şcola. Casa, din care nu vedem decât o
bucată de perete cu două. ferești mari şi acopertmintul,

este a Marcu Florii Cucului. Iară zidirea cea mare, care
“se vede mai în vale, este primăria. — Dacă satul nu ar
fi atât de îndesat, ar trebui să nise înfăţişeze forte fiu-:
“mos. Aşa însă, r&mâne învelişul, din care trebuesce să

“ ne închipuim cele ce nu vedem.
.

Pa

|

1.

|

58.

e

MAGUL.

Slavici.

.

" Pe-un jeţ tăiat în stâncă stă țepân, palid, drept,
- Cu cârja lui în mână,
De-un veac

el şade

preotul cel păgân.

ast-fel, de morie-uitat

. »
betrân 3) ;

In plete-i cresce. muschiul şi muschiii pe al lui sin,
1) piatră sfărâmată gata de a fi pusă în cuptor, *
2) coşuri,
3) Inversiune: bătrân, uitat de morte.
7
pi
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Barba 'n pămînt i-ajunge şi genele la piept
.

Aşa

fel di şi nopte,

de veacuri,

el stă

orb,

Picidrele lui veche 1) cu piatra *mpreuna
te ;
El numără în gându-i dile nenumerate,
Și fâlfâe de-asupră-i, gonindu-se în
râte, .
Cu-aripile-ostenite,

un

alb sun

ă

negru

corb.

|

A. Eminescu,

(1850—1839),

Explicare. -— In asestă bucată
din poema, întitulată
«Strigoii», Eminescu ne mişcă inima,
înfățișându-ne în mod

vii pe un preot păgân, care
se credea că, are puterea,
de a învia, morţii. Acâstă bucat
ă, este dar, din punctul
de vedere
obiect un

al fondului,

lucru de sine

o composițiune
stătător

poetică. Ea are

de

(ce-va ale cărui părți le :

putem cuprinde dintr'odată cu privi
rea), deci este o descriere.
Mai observăm că acestă, descriere
poetică ne înfăţişeză o
fiinţă

care,
pe lângă însușiri fisice, are
şi însușiri morale (cel numără în gându-i qile
nenumărate»); prin urmare,
ea are acelaş caracter. ca, și
portretul prosaie despre care
am. vorbit ($ 18). Este deci.un
portret poetic. Frumuseţea,
acestui portret constă în clar
itatea vie sat plasticitatea
.
notelor: caracteristice. Plastice
sînt mai t6te determinările
prin care poetul caracterisez
ă pe mag. Il vedem aţspăn,
«palid», «drept», ca și când
ar fi tăiat în aceeaşi stâncă

din caree tăiat, jeţul pe care
şade. 11 vedem
trân
după

muschiul

ce-i

cresce în plete și

cât edebăE
pe sîn,

după
barba, ce «n pămînt k-ajunge»
și după «genele care i-ajurig |
la piept». Iar înţepenirea

lui de veacuri

o pricepem adânc
și ne impresionăm de ea,
când poetul ne spune că magu
l .
de orb şi că picidrele lui
sint împreunate cu piatra».
| 1) Formă necorectă pentr
u «vechi». Epitetul «vech
ii» ar fi improprii
pe lângă apicidre»,-dacă poetu
l n'ar ţinti să ne dea'o impre
sie particulară :
impresia că magul face
una cu 'piatră, par'că n'ar
mai
fi fiinţă vie, ci
o formaţiune minerală, anorg
anică. Altminteri în loc
de «vechiă» ar fi
trebuit să pună termenul
abătrân»,
!
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obiect o ființă

—

Când

ce are

-

descrierea, „poetică,

însușiri

are de

materiale Și morale,

ca portă numele de portret poetic.
Portretul poetic e cu atât mai bun, şi deci mai fruMos, cu cât poetul întrebuinţeză imagini
i
mai plastice.
Aplicaţie. — Ce.fel de composiţie este <Magul» din punctul de
vedere al fondului ? Dar din punctul de vedore al obiectului ?
Câte feluri de calităţi p6te avea ființa descrisă aci ? Cu ce fel de -

descriere prosaică cunoscută
dere ? Cum

museţea

se pâte

unui

numi

portret

deci, sâmănă

o ast- fel de

poetic ?

Ce

din acest punct

de ve-

composiţie ? In ce stă fru-

este

plasticitatea

?

Enumeră

câte-va note plastice?

Exerciţiul LXXXII.— Să se citescă, composiţia de mai
jos,

să

se

caracteriseze

compare cu «Magul»
imaginilor.

să se

analiseze. şi

apoi

să

din punctul

se

de vedere al plasticităţii
e
,
Exereiţiul LXXXIIT.— Să se încerce a, se compune un
portret poetic al.lui «Ștefan cel Mare» în vorbire liberă.

59.
ŞTEFAN

CEL

MARE ÎN
(Din

CODRUL

COSMINULUI

« Dumbrav a Roşie»). .

In mijlocul pădurii este-o po6nă lungă
Și largă, ce foesce de 6meni ca un roiă.
la capătu-i din drâpta se prelungesce-o strungă 1),
Prin care ostășimea curge ca un șivoiii.
Ea intră în po6nă și se așcgă 'n rânduri,
Privind la o colibă.de

In €are-o

umbră

ramuri

mare de om

de

stejar,

plecat sub gânduri

Stă pe genunchi, se 'nchină în față cun altar.
Deodată o lumină fantastic isbucnesce
Din dece 'nalţi mestâcăni cu fruntea 'nflăcărată.
Coliba, se deschide,

umbra

se scâlă, cresce

Și splendid, maiestâsă la 0ste.se arată !
1) loc strimt de trecere.

!

Carte de cilire şi composițiune, cl. IV, Dragomirescu.

.

”
18
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“Un lung fior pătrunde

inulțimea ?n admirare.

Toţi qie: «E Ștefan !- Ștefan >

|
Dar !1) Ştefan e cel Mare!
"Tată-l cărunt, dar încă bărbat între bărbaţi,

Ca muntele Ceahlăul prin munţii din Carpaţi !

EI întrunesce ?n sine o triplă maiestate 2:
Acea care-o dai anii la consciinți curate,
Acea care resfrânge a tronului splendore,

Şacea întipărită, de faima "nvingătore.
Timpul Y-au pus corână de-ârgint, țara, de
aur,

Și gloria mărâţă l-ai pus cununi de laur,
Pe falnicil să “umeri, cu ani, sint clădite

»

Neperitore, sarcini de fapte strălucite,
„Dar, ani şi fapte, Ştefan nu simte-a
lor povară,

Căci

dragostea, moșiei, ca dalba primăvară,

In sinu-i infloresce și îl întineresce

Pentru salvarea
Eroii plin de
Pe seculul ce-l
Și să respânde

țării, când țara, pătimesce.
lumină, el e menit în lume
vede să sape al s&i nume
3) rade pe secoli viitori,

Precum un sâre splendid ce sparge deşi
nori.
+ Fiinţă de-o natură gigantică, divină,

EI e de-acel.la care istoria se 'nchină,

|

- De-acel care prin lume, sub pașii
lor, cât merg,
Las' urme urieșe ce 'n veci.nu se
mal șterg,

A cărora legendă departe mult se 'ntinde

3

„Și "nchipuirea lumii fantastic o aprind
e.
"* Aldăreţ, în a sa umbră an timp.
îutreg dispare +),
Căci Dumnegeii pe frunte-i aii scris: „Zu
vei fi mare“

ă

-

1) Da!
2) o întreită măreție.
N 3) Formă

4) Ştefan
mărctă.

necorectă

,

a

V. Alecsandri,

-

[1821—1590),
N

7

pentru

=
«respândesce».

|

este aşa-de mare încât în un:br
a lui dispare o întregă epocă
Îi
!

”

60.

,

LA SEVASTOPOL).
„ In” sgomotul

de

tunuri :ce tună

nencetat,

-

»

La Crim, pe triste ţărmuri, mă primblu întristat,
Și n cale-m! pretutindeni, cale ţernă de morminte,
Sub care zac pierdute srămedi de oseminte,
Ss

Pe cerul. alb de tâmnă sbor bombele vuind
Și cad printre risipuri, ca fulgerul trăsnind;
“Pămintul: împrejuru-mi, săpat în lungi tranşele 2
E plin de arme rupte, de glonț și de ghiulele.
4

7

Un şir de
| Orașul

mari corăbit staă înnecate

Sevastopol, ars,

*n port;

dărâmat i “mort,

- Intinde pe o culme ruina sa mărâţă,

Fantasmă învelită cun giulgii de--albă ceţă!
0, ce specțacol mare de mari deșertăciuni,
„Cu fală-acoperite de-a gloriei cununi!
Cât

sânge,

câte

chinuri

Pentr'un “monare

şi câtă Srozăv ie

despotic 5) și Grhba sa trufie!

'Trecut-aii. pe zice cutremur r sfărmător?
Potop! trimis din ceruri cu foc pedepsitor?
Nici aprigul cutremur, nici flacăra cerdscă—
- Dar ai trecut urgia și ura omenescă!

Da
E

-

1) O vestită cetate în Crîm sai Crimeea.
9) Franţuzism= şanţuri de apâtare.
3)-E vorba de Nicolae II, “Țarul Busiei, care, credendu-se
decât era într? adever,
a provocat răsboiul Crimeei. De
vorbesce de a6rba» lui atrufie»,
-

E

i

|
mai puternic
aceea poetul
:

.

Și ai lăsat în urmă grămadă

pi

la un loc

O lungă risipire, cenușerită ?n foc,
Și multe, fără număr, de tainice morminitur
i

Pe care sfinta cruce se clatină. de vântu
ri |...
Când va sosi, o! Dâmne, un timp mai
mângăios
In care să pătrundă cuvintul lut Christos
?
Să piară dușmănia din trista omenire,
Să nu nalr;fie' omul unâltă de -peire
?

Când resări-va

?n ceruri frumâsa,

blânda

Ce din orbire cruntă pe regiîl va, tredi

a respândi: în lume simţiri mântuitâ
re,.
Î)reptatea, libertatea frăţia ntre popâ
re ?....

di,
—

Pierdut în gânduri ast-fel pe câmp
mă răţăcese
-Și ?ntr'o adâncă Tîpă,cu jale mă
opresc
Lâng'un mormint, la umbră, sfărmat
de-o bombă grosă.1),

Ce din văzduh căduse pe marmura luci6
să.
,

”

Se spar'se :) bomba, ?n două, ș'ac
uma 'negru-i sin,
Ca tristă cup'a morţii, de rouă
era plin;
+“ Jar din mormîntul rece, prin
marmura sdrobită,
* Crescuse și 'nflorise o- mică mărg
ărită,
O, tain'a Provedinţei! .... Unelta de
omor .
Se schimbă pentru paseri în
vas r&coritor!

Din morte, nasce viaţa, din întuneric,
sâre,

Din ţerna mormintală,. răsare dulce
flore!
n

III
,
1) Epitet lipsit de proprietate.
“Pentru lucruri rotunde nu se
întrebuinţeză determinarea de «gro
s». Gros puteafi numai -per
etele bombei
sparte, dar acâsta nu s'ar
fi putut înțelege din context
decât cu douc
versuri mai jos, şi deci n'ar
fi putut înlătura prima greș
ală,
2) Mai bine: «se Sspărsese>.
|
Vegi în ultimul vers al stro
fei «crescuse
şi "nflorises,
:
E
3

4
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7

O, Domne! fie,
Pe “sub aceste
Să 'dee-o râdă
Pentru-a mea

-

fie ca sângele vărsat
ziduri, într” un r&sboiii turbat,
bună, un 'drept de re'nviere .
ţară scumpă ce zace în durere!
s

,

'

|

,

V.

a

a.

Alecsandri,

(1821—

1890].

Explicare. — In. acestă. descriere poetică, în care ni se
întățișeză, imaginea, împrejurimilor Sevastopolului, pe când
suteria, o intricoșată, bombardare, în timpul r&sboiului Crimeii (1852), poetul descriind mai întâi grozăviile ce vede,
reflecteză la deşârtăciunea, gloriei, la trufia monarhului care
a provocat acel desastru, la un viitor «de pace în omenire;
și al doilea, descriind viaţa care mijesce în acele aroznice
locuri, el refiecteză la misterul vieţii şi la. renascorea pro-

priei sale Patrii. Un asemenea tabloii amestecat
se numesce contemplaţiane.

cu reflecţii

$ 60. Teorie. — Descrierile poetice în care poetul
atăsesco prilej să facă, reflecţii (cugetări seri6se) cu privire la Dumnedeii, la sârta, umil, omenirii sau patriei,
se numesc contemplaţiauni sau medilaţiuni poetice.
“TI Explicare., — Cercetând 'acâstă descriere poetică din punctul
de vedere al stilului, observăm că cuvintele în .proposiţiune sînt
"une-ori ast-iel aședate una după alta, că la citire sună frumos și
_plin de înţeles. Ast-fel primul vers:.
*
Și mai

Im sgomotul
departe
Pe

de tunuri

ce tună

ne'ncetat,

versul:
cerul

sună, “ca și cum

am

alb

audi

de

tomnă

shor

tunurile

bombele

vuind

dând şi bombele

trecend

prin

aer, Acâstă potrivire'a sunetului cuvintelor cu înţelesul lor se nu-,
mesce onomatopee.
/
Alte-ori însă cuvintele sînt ast-fel aședate că sint grei de pronunţat

și sună

neplăcut la citire. Ast-fel

este

partea

din urmă

versului:
Fantasmă
în care

<de-albă>

învelită

se: pronunţă

cun

giulgiu de-alvă

grei

după

cejă

«giulgiii»

iar cuvintele

«albă şi «c6ţă» la citire parcă formâză un cuvînt noii, <albă-câţă»,
care sună neplăcut. Ast-fel de întâlnire de cuvinte se numesce
„cacolonie (sunet urît):

a

198

i

aaa

ui

Ori-ce scriitor trebue. să se forâscă de cacofonii, adecă să caute să
„aibă stilul armonios. Armonia este şi ea o calitate generală a stilului.

$ 61. “Teorie. — O altă calitate: generală a stilului este
armonia.

Scriitorul

trebue

să se ierescă,

de

-

a întrebuința.

cuvinte care sună urit sai dea împreuna, cuvinte în PrOpo-.
siţiuni și proposiţiuni în frase 'ast-fel încât să resulte un
„sunet lipsit de armonie. Contrariul 'armoniei este cacofonia.
Când. armonia, * cuvintelor se potrivesce cu înțelesul lor,
avem un. efect stilistic numit onomatopee. Onomatopeole
sînt întrebuințate cu deosebire de poeţi.
II

Explicare.

—

In acâstă

bucată, pe lângă

metafore,

întâlnim

Ă şi alte figuri de cuvînt. Ast- fel În loc de «bombă» „poetul. dice:
-

”

_

NR
"Se

schimbă pentră

PI Unclta

pascri

de

omor

în 'vas 'răcoritor. *

aci el pune în locul termenalui particular «bombă» un termen ge:
neral, «unllta de omor», ce “cuprinde în sine şi:alte lucruri de
acelaș fel. Inlocuirea termenului particular printrun termen general,
„precum

şi înlocuirea

contrarie

constitue

fieură

9

de

cuvint,

care

“se numesce sineedocă, Acâstă figură contribue la efectul poetic
mai mult decât termenul proprii: corespunqător. Ast-fel în acest
exeraplu, dacă poetul ar fi dis:
Ia
.
schimbă...

Se

în

vas

„:

Bomba
r&coritor

Sar fi perdut impresia pe care ne-o face! oposiţia dintre termenii
<unâltă de omor» -- «vas răcoritor». De-altminteri acâstă 'oposiţie
constitue o figură de cugetare numită antifesd, Ea constă din ori-ce

oposiţie de idei; de sentimente

,

-

sait. de imagini.

Din

mârle

nasce viză

din

Din

firnă

mormintală

răsare

Tot antitese sînt:

intuneric, sdre

- :

dulce re.

Efectul acestei poesii mai este mărit prin două
setare, care-provâcă direct simţirea nâstră. Ast-fel
O

ce

spectacol

mare

de

mari

deşerlăciuni

Cu fală-acoperită de-a gloriei cununi !
Cât sînge, câle chinuri şi câlă grozăvie
Pentrun monare despotie și Orba sa trufie!
îs.

o

taină- -a Providenţei

!

o

.

figuri de cuîn “exemplele:
-

SI

”

-

.
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efectul sta în isbucnirea
sai prin determinative
setare numită

Din

unor.
de

exclamațiune.

contră

sentimente

vii

prin

interjecţiuni

mirare. Sînt exemple” de figura

de cu-

|

în exeinplele :.

Trecut-aii
Potop
.

.

Când
In

pe aice cutremur

trimis
.

.

va

care

.

din
..,:.

sosi...
să

ceruri

e.

.

un

pătrungă

efectul poetic stă în în
aștepte vre-un răspuns.
mită interogațiune. i

.

sfărmător?

cu

foc.pedepsitor?

.

timp

.

.

mai

cuvîntul

.

.

.

...

mângâios
lui

Cristos?

întrebările vii ce-şi face poetul fără să
Sînt exemple de figura de: cugetare: nu-

Ş 62. “Teorie. — Figura de cuvint prin care înlocuim
un
termen general printr” unul „particular sali vice-versa se
numesce sinecdocă.
Figura de cugetare prin care opunem idei la idei, imagini
la imagini, sentimente la sentimente, ast-fel ca să se“
simtă cât mai bine oposiţia, dintre ele se numesce antitesă.
.Exclamaţiunea este figura de cugetare prin care poetul
şi-arată, vioiciune. sentimentului

prinn înterjecţiuni

sati alte _:

determinative de mirare. .
|
prin
ogațiunea
Tot o figură de cugetare mai “este inter
„Care poetul si-arată vioiciunea, sentimentelor prin întrebări
"care nu aştâptă răspuns.
Aplicaţie, — Ce fel de composiţie este «La Sevastopola din
punctul de vedere ai fondului ? Dar din punctul de vedere a! obiectului ? Care sînt momentele în care se: pâte descompune ? Ce ele-

mente

noi -coprinde în deosebire
de

cele-l-alte

descrieri poetice”

de până acum?
Cum se numesc composiţiile care, , odată cu descrierea unui obiect, cuprind reflecţiuni asupra lui Dumnedei şi
asupra sârtei omenirii ?
-

» Exerciţiul LXXXIV. — Să se facă după modelul. «La
Sexastopole o meditaţie poetică în vorbire liberă cu subiectul.

«La Călugăreni».
4

,
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Gl.
DOR

Bate
Bate

DE

DUS

vântul, bate tare,
de la Răsărit |

Şi-mi aduce dor de mare,

Dor

de lung călătorit.

». Duce-m'aș atunci în lume, Fără, să mă mai opresc,
Prin pustiuri fără nume
Mari, ca golu-mi suftotese.

Duce-m'aș viţa totă,
-Ca să scap de al ei chin, |
Până 'n lumea ceea-l-altă,

De-unde cei. duși nu mai vin.
AY

Și-atuncă pe pămînt, atunce,

Acei

care

mai

iubit

Să însemne cu o cruce

Locul unde m'am
Ă

-

-

oprit.

-

”
Explicare.
vrea

să ne

sițiile
de

simțire :

—

In. acâstă

înfăţișeze

până,

dorul

nu

acum,

de a:se

composiţie,

un

ci

obiect

11839—1901).

autorul vedem

exterior,

chiar propria

duce

Th. Șerbănescu,

că -

ca în compo-

sa emoţiune

sai

în lume, acesta, e obiectul

composiţiei sale. E, prin urri
are, o descriere. Autorul face
acestă descriere cu scopul
ca să 'ne transmită, Şi NOU€
.
aceeași simţire, când o vom
citi. Ea este dar o descrieie
zoctică. Descrierile poetice,
care, pornind din simţirea, poet
ului,
ai de obiect chiar simţirea
lui, se numese ode sai cint
ece.
,

201

$ 63.

Teorie, —

Se

cricrilo poetice, „care
poetului.

numesc. ode sati

au

de

cântece

obiect Însă Și

des-

Simţirea,

Explicare. — In descrierea poetică de mai sus, poetul
ne face să simţim dorul săi, legându-l de nisce împreju "rări materiale, pe care ni le dă sub formă, de imagini destul
de vii. El ne vorbesce de bătaea vântului de Răsăr it, cea trecut în drumul săi peste'atâtea ţări şi care acum sosesce
de peste Marea -Neâgră, de care poetul șşi-amintesce cu dor, .
căci pe ca pote

călători

|

departe

ca şi vântul:

Şi mi-aduce dor de mare,
_Dor de lung călătorit..

Ne vorbesce apoi de „pustiurile fără hotar e, la care va
ajunge în călătoria sa, şi de singurătatea (golul) sufletului său:
Duce-m 'aş,,
„.-

“Prin

pustiuri

fără

nume..

Ne vorbesce, în fine, de lumea, cea-l-altă, unde ar vrea, să,
ajungă,

căci

ceea ce-l

face ssă aibă

dorul

de

dus

sînt chi-

nurile vieţii de care vrea să scape. Cu acâstă ultimă imagine poetul ar putea, să-și sfârşescă, poesia, dar lumea
cea-l-altă, de care vorbesce, nu este destulde concretă, nu
„ne dă o imagine vie, şi atunci, în ultima strofă, el ne arată
mai vii, ne sensibilisăză mai bine termenul călătoriei: sale
dincolo de viaţă, prin crucea pe care cei ce l-aă iubit o
Vor pune pe mormîntul SEI,

$ 64. Teorie. —- Pentru ca o odă, sau poesie lirică
proprii disă să ne impresioneze, poetul nu trebue să,
ne descrie emoţiunile sale în chip abstract, ci să
caute a, le lega, de 6re-care împrejurări materiale ce
pot fi redate prin îmagini.
o
.

Aplicaţie. —

Care e obiectul

composiţiei

de

mai

sus?

Care

e

“fondul ei ? Intru ce se deosibesce fondul de obiect ? Cum se numese aceste composiţiuni ? Ce trebue să facă poetul ca să isbu-

|

202
tâscă în descrierea emoţiunilor
- observă în acâstă bucată.

sala ? Ce

figuri

mai însemnate

se

Exerciţiul LXSXV.— Să se 'nveţe .pe dinafară «Doinas.

62.
DOINA
Doină,

doină,

cântec dulce,

Când te- aud, nu m'aş mai: duce,
Doină, “doină, viers 1): cu foc,

„2

„.

Ă

Când răsuni, cui stai în loc.
Bato vânt do primăvară,
Fu cânt doina, pe afară, De mă 'ngân cu florile
ȘI privighetorile. să
Vine &rna, viscol6să,
Ru cânt doina, nchis în casă,
De-mi mai mângâiii dilele,.
Dilele și nopţile.
Frunda, ? n codru câtț?) învie
Doina, cânt de - voinicie;
Cade frunza, jos în vale,
Ei cânt „doina cea de jale,
Doina, die, doina, suspin,
Tot cu doina, m& mai ţin;
Doina, cânt, doina, șoptese,
Tot cu doina, vieţuesc,- :
Eu cu doina mă plătesc.

i

De bir Și de' boeresc.5).

Poes,

1)

melodie ; cântec.

2)
9)

îndată-ce.
dile de clacă, ce

pentru pământul

Forma

populară

țăranul, până

ce acesta

îi da

e

la

Pop. (Col.

Alecsandri]

«ghiers».

1864,

pentru „hrană.

datoria

proprietarului

___203
„Explicare, —”Acâstă

composiţie: a. fost compusă -de

vre-un ţăran român și .s'a. răspândit în popor, de unde
apoi a fost cul6să, îndreptată, şi. publicată de Alecsandri.
Fa are de fond simţirea de mângâere ce o găsesce Românul la vremuri bune: și la vremuri rele în cântecul săi
numit Doină. Obiectul acestei simţiri nu e deosebit . de ea
însă-și
— de aceea, acâstă,. composiţie este o “descriere
poetică şi anume un cântec sai o. odă. Odele de origine
pur românescă, cum e acesta, se numesc.doine.
.

$ 65. Teorie. —Deserierile poetice; care aii de obiect:

simţi de-ale poporului, și sînt făcute de popor, fără să

so scio

anume

cine,

se

humesc

doine.

Ele fac

parte din producţiile “poporului, „cunoscute sub numele
de poesie populară. sai poporană,
Aplicaţie.

„vedere
_ Cine

— “Ce

fel de composiţie

al fondului ?
a făcut-o

?

Cum

Dar

din

este «Doina»

punctul

se nuniese

din

punetul' de.

de vedere al obiectuiui ?

poesiile -cu

acâstă

origină?

Ce

asemânări şi deosebiri se pote face între “Doină> şi «Dor de dus» ?

Bxerziţiul LSSXVI.- — Sa se caute
două doine populare.

și să se culegă câte

63.
«RESUNETUL>>

„Glarșul

anului

1848),

a Deșieptă: te, - Române, din somnul: cel de mârte,
- În 'care te-adânciră barbarii de tirant!
|
„. Acum oră niciodată, croesce-ţi” altă sortă,
dușmani!
18Ycruții
și
'mchine”
se:
La care să

- Acum oră niciodâtă, 'să dăm dovedi în lume,
„Că ?n aste mâni mal curge un sânge de Roman-—
că 'n a n6stre piepturi păstrăm cu fală-un nume "Si.

Triumfător în lupte, un nume de “Traian.,
Li

7

”

-
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- Inalţă- n lata frunte: și cată 'n jur de tine,
| Cum staii, ca bradil * n munte, voinici — sute de mil!
Un semn el may așteptă şi sar ca lupil "n stână:
Bătrâni, bărbaţi şi tineri din munţi şi din „câmpil.
,

-

1

,

“Priviţi, trei

i

umbre,
5
Mihai, Ștefan, Corvine! .

Româna” naţiune,. al voștri
i

7.

strănepoţi,

Cu brațele armate, cu focul vostru 'n vine,
Vieţă * n libertate ori morte strigă toţi.
Pe vol

vă

nimiciră

a pismel răutate

Și 6rba neunire la „Milcov și Carpaţi; .
Iar 'nol, pătrunși lă suflet 'de sfinta libertate,
Jurăm că vom da mâna să fim pururea fraţi, !
„O mamă văduvilăi de la Mihaiă cel Mare
Pretinde de la fii-şi aq mână d'ajutor,
Și blestemă cu. lacrimi în ochi pe orl şi care
Ce 'n ora de pericol sar. face vîndător.

De fulgere să piară, de trăsnet și pucidstă,
Ori-care sar retrage din gloriosul loc,
Când patria, — a sa mamă, cu inima duiosă
Va „cere ca să trecem prin sabie și foc! -.
N'ajunse

iataganul

barbarel

Semi lune,

A cărel plăgl fatale şi aci le mal simţim,—
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune ; ;

Dar

martor

ne e Domnul, că, vi,

nu 0 primim!

N'ajunse despotismul cu întrega Tur orbie,
Al cărui jug din secoli ca vitele-l purtă
m,
Acum se 'ncârcă' crudii, în 6rba lor
trufie,
Să ne e răpescă limba ; dar numai
morți o

dăm.

-
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.

.

„Români

din patru

Uniţi-v&

în cuget,

Strigaţi în

- Prin intrigă
Preot,

e

unghiur), acum

oră niciodată,

uniţi- v&?n simţiri ! .

lumea largă, că

Dunărea-Y furată

și silă, vielene uneltiri !

cu crucea

'n feante ! căci

6stea

e creștină,

Devisa-i libertatea. şi scopul eX: prea sfint;
Murim mai bine ?n luptă cu glurie deplină,
Decâtsă fim sclavi iarăși în-vechiu-ne. pămînt!
|

”

ISC

Andrei

o

Mureșanu.

(1816—1863]

|. Explicare:— In acâstă composiţiune scriitorul îşi exprimă puternicul său sentiment de îndemnare entusiastă a,
Românilor la luptă. Acest sentiment e .obiectul composiţiunii ; ea este deci o odă sai cântec. "Cântecele de îndemn
la luptă se numesc mMarşuri.

$ 60.. Teorie. — Marșul este un cântec, prin care
poetul prin simţirea, sa puternică, înd6mană oștile sai
po.un popor la un fapt.
E
IL. —_

Bxplicare,

— Ta „poesia : . «Dor de dus»

înfăţişăză, un sentiment

trist: desgustul

de 'viâţă,

poetul ne
dorinţa,

de a muri, adecă un sentiment pesimist. Noi putem gusta,
" frumuseţea cu'care, este înfăţişat, fără ca printr'acesta, să

începemși nota .fi pesimişti, a uri viaţa, şi a dori mârtea.
Din contră poesia, «Răsunetul» coprinde sentimentul de îmbărbătare, ca să luptăm pentru salvarea Patriei. Acest sen„iment nu numai

ne încântă prin frumuseţea cu care e'ex-

primat, dar ne şi” entusiasmsză, ne cuprinde tstă fiinţa şi
ne face mai uşor .să fim 'gata a ne. jertfi pentru Patrie. |

„Poesiile care, ca «Dor de dus», exprimă, frumos sentimente,
"pe care putem prea, bine să nu le avem în realitate, se numesc poesii artistice; iar: cele care, ca «Răsunetul», exprimă
sentimente, pe care le avem și noi, se numesc poesii sociale.

7.

./
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,

N

:

B

-

$ 67. Teorie.!— Poeţii nc deseriii sentimentele lor,
și când ei le descriu frumos și clar, noi le guștăm,
„adecă ni le representăm în minte și ne simţim mișcaţi

de ele, chiar dacă nu le-am încercat niciodată în viața

n6stră, și chiar dacă nu am avea, niciodată, prilejul
să le

încercăm. Acâsta, însemnză că, sentimentele poetului
sînt adesea, streine : de sentimentele: . nostre oale ȘI,
dacă, le-am gustat frumuseţea,
nu va, să, dică de loc
că ni le-am însușit, că credem în. ele și le adopt
ăm
ca motiv de conduită, în viață n6stră. De multe
ori
însă, sentimentele descrise de poeţi corespund
cu sentimentele pe care

trebue, să

le'aibă

“un

bun cetățân.

In acest cas, noi nu numai gustăm frumuseţea
, lor,
dar ne și simțim tâtă, ființa cuprinsă de ele;
ne entusiasmăm- de.ele şi. tindeni să „facem din
ele un
motiv de activitate în viaţa. nâstră, Poesiile, careconțin
sentimente
streiiie” de „Noi, se numesc urtistice, ia
„cele care cuprind sentimente, ce întăresc
sentimentele
e

nostre,

se numesc “sociale, |

|
„ Aplicaţie. — Caree fondul şi care e obiectul composiţie
i :R&sunetul»? Cum se nuime

se composiţiile care ai: de fond simţir
i sait
emoţiuni şi ca obiect tot simţiri și emoţi
uni ? In ce se deosibesce
“sentimentul din <Dor de dus» de'ce
l din-« Răsunetul» ?. De ce qicem că <Răsunetul>

este un marș ?. De ce dicem că poesi
a «Dor
de dus» este artistică ? De ce dicem
că «Răsunetul» este o poesie
socială ? Care sînt cele mai preți
6se sentimente pe care poeţii.

„trebue să le cânte în poesiile lor?

-

INI Explicare.— Spre a-şi arăta
sentimentele sale cu tâtă energia,
poetul a întrebuințat, pe lângă
unele figuri. cunoscute, şi altele
noi.
Ast-fel, când

dice:

“Şi

saii -

&rba

n

neunire

la

JMilcov

i
Strigaţi în lumea

SN

şi Carpaţi

aa
largă

că Dunărea-i furată, ,

poetul, în loc de Moldova şi Munt
enia; adecă, în loc de totul cupri
n-dător sait general.— pune Mil
covşi Carpaţi, adecă” numai o
parte,
ce-va particular care e cupr
ins în acel tot :. face o sine
cdocă, Tot
o sinecdocă face când în loc de
«Țările române» dice «Dunărea».
N
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Ast-iel versul lui devine mai plin de înţeles. şi mai
Tot ca să mărâscă energia el dice:
„N'ajunse

și

iataganul

|
Acum

barbarei

Semi-lune

energic.

.

A

se mdtsă, cnula

în

vetrele.

stăbune,

i

-

unde pă lângă sinecdoca vetrele străbune (— patria), poetul pune “
în loc de stăpânire, iatagan; în loc Qe Turcia, Semi-luna, şi în loc
Rusia, cnuta saii enutul, biciii cu care Ruşii pedepsiau pe soldaţii :

sti în vremuri. Poetul ast-fel în locul unui lucru punealtul cu care
e în strînsă legătură, fiind un semn exterior al lui. Semnul stăpânirii: turcesci este iataganul, al celei rusesci, enutul, iar semnul
împărăției turcesci este semi-luna. Acest fel de a schimba înţelesul
cuvintelor constitue o nouă figură. de cuvînt, care se numesce me-

tonimie.

|

$ 68. 'Teori6. —

numele unui lucru cu
legătură exteridră dar

inetonimie.

!

*

Figura de cuvînt, ce se obţine înlocuind

|

numele
strînsă

[

altui lucru” care este într'o
cu .cel d'întâii, se numesce

a

ia

explicarea IV. — Tot ca să- şi exprime enerșia poetul a întrebuinţat pe lângă unele din figurile de cugetare cunoscute şi alte
Îlguri de cugetare. Ast-fel când gice:
Priviţi măreţe

umbre,

Ştefan,

Mihaiu,

Corvine!

el se adresâză, spre a ne emoţiona mai 'mult, către lucruri neînsufleţite sai care nu-i pot r&spunde,-ca și când s'ar adresa către
îiinţe însufleţite,

care

i-ar putea răspunde.

Când poetul dice :
O

mamă

Este
1

o apostrofă,

aa

veduvită de

la Mihaiti

,
cel

|

i

Mare

în loc dea dice simplu «Transilvania» face pe lângă o metaforă șși
o cireumscriere sait. perifrasă, numind un lucru prin mai multe
cuvinte, ca să ni-l înfăţişeze mai interesant. Dar metafora se -prelun-

gesce și în versurile următâre, întru cât poetul ne înfăţişăză necontenit Transilvania tot ca pe-o mamă făcând mai multe acţiuni:
Pretinde de la fiii-şi agi mână de-ajutor
Şi blestemă cu lacrămi în ochi, pe fie-care
Ce "n ora

de pericol

s'ar

face

vînqător.

Este o alegorie.
_ Mai departe poetul şi-arată energia chemând
acelor ce mar vrea să-și ajute patria :.

tote relele asupra
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De fulgere să piară, de trăsnet şi
puciâsă
Ori-care s'ar retrage din gloriosul
loc.,.!

-

E figura de cugetare

numită

blestem.

-. . Totalitatea acestor figuri, împr
eună cu altele, servă la expunerea
unor idei

şi sentimente care nu numai ne
emoţionâză, dar ne
isbese şi ne mişcă cu „putere. Stilul
în care se exprimă ast-fel
de idei şi sentimente se numesce energ
ic. Maximul energiei se numesce vehemență, iar stilul cores
pundător, stil vehement, Ener. gia şi vehemenţa sînt nisce calită
ţi particulare ale stilului.

"la

$ 69. Teorie. — Figura de cugetare
prin care ne adresăm
lucruri

neînsufleţite,

ca, şi când

ar

fi însufieţite,

se numesce apostrofă.
Figura, de cugetare, prin care redăm
înţelesul unui termen
prin mai mulţi“termeni, se nume
sce perifrasă. Perifrasa
ne slujesce adesea să ocolim în
scrierea n6stră tormenii
_vulgari.

Alegoria

o

e figură

de

|

cugetare,

în. care

se transformă
„metafora, dacă o continuăm şi asupra
termenilor cu care
“stă
în legătură

Blestemul
asupra

unui

primul

termen

metaforic.

e figura de „cugetare, prin
obiect, chemând

$ 70. Teorie.

—

care

arătăm ura

puteri destructive asupra

Se numesce

lui.

stil energic acela, în care

se. exprimă sentimente şi idei
puternice
ximul energici se numesce vehe
menţă..

şi isbitore.

Ma-

” Exereiţiul LXXXVII. — Să se arate ce
alte figuri cunoscute de cuvint
sai cugetare

Exerciţiul
un marș

se mul găsescîn «Răsunetul».

LXXXVIIT.—Să se compună în vorbire
liberă

resboinic

cu temă

indicată de profesor.

$ 71. Recapitulare —Deserierile poet
ice, care, fiind
sine stătătâre, ai de obiect un colț
sai un tabloti
„al naturii, se numesc pasteluri.
i
Pie pasteluri sai nu, descrierile poet
ice
sînt tablouri,
când obiectul descris! cuprinde
o totalitate de alte
obiecte ce meri
de

Descrierile

tă -a fi în de-aprâpe desc
rise.
poetice, care au do obiect
ființe

ce au

209
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și însuşiri fisice şi însușiri. morale se numesc por
trete poetice.

i

-

Se numesc contenplaţiunii sai meditații poetice acele
descrieri poetice, în. care poetul,

faţă de lucrurile ce

descrie, găsesce prilej de a, reflectă asupra, lui Dum_nedei, asupra, lumii şi asupra omului.

_„

Când obiectul deserierii

.

poetice este

chiar

emo-

ţiunea, personală, a poetului, ea, e odă sai cântec. “Când descrierea, poetică are de obiect un sentiment.
puternic de îndemnare la, o faptă se numesce marş.
Pastelurile, tablourile poetice, contemplaţiunile, cântecele, marșurile .exprimă sentimente personale ale ;
poetului și--se numesc poesii lirice.
Si
Exerciţiul: LX XIX. — Să se determine care proverbe,
maxime și ghicitori, din cele -următâre, aii caracter prosaic şi
care .aii caracter pcetic,

arătându-se

în acelaș

descriptive și care narative:

Fumul dracului

-

Până-i

7.

Sa

|

mic,

“-(Beţia)

-

„Dacă mâre, :.:

-:

El în foc sare.
:

..-

-

.

„Dacă cresce
" Pămîntul 'risipesce;

|

”

|

cuprinde;

Ţăr

care sînt

RE

In capul omului.
”

timp,

e

|
(Boul)

Vine moșul pe portiţă,

„Şi îi scapă o cheiţă;
Vine luna. și no ia,
Vin stelele și n'o ia,
Vine .s6rele și-o” ia.
a
"Carte de citire și composițiune,

o

(Bruma)
cl. IV,

Dragomirescu.

..

14

910
"Punte strâmbă,
„Vale

adâncă.

.
(Căldarea)

Se lasă, se ridică

Și tot te "'nșelă,
|

Roș

.

(Cântarul)

e, mtr

nu e;

„. Păturl sînt, plăcintă nu-l,

|

po

(Ctpa)

:

Nebunul masudă nici la dl, nici la vale.
“

A

E

(C. Negruzzi)

" Când ride, sârele r&sare,

|

-

(Pann)

Incet, încet, departe ajung). .
:

-

Copacul din vârtal muntelui
și corabia

mare

"(Pann)

de: ori-ce vânt se clatină,.

Şi. valuri mari

o bat,
(Ciivi Moisi)

Cărhune în cenușă acoperit.:
(Pann)

„Hainele -nu fac pe om mal de trebă,
.

. (Pann)

CAP. VII.:
„ NARAȚIUNEA, POETICĂ
64.
FURTUNA
A revenit

albastrul

Maiu:

Flori în grădină, flori pe plaii

Şi flori la pălărie !
| Stai ca pe spini, stai ca pe foc:
E timpul numai bun de joc,

Şi bun

de ștrengărie...

Griveiu, tovarășul meil drag,
Nerăbdător aşteptă n prag
Sasvârl în colț ghiozdanul...
l-e dor ca s'o pornim hai-hui:

Mă dai mai bine 'n partea lui,
Că nu e Maiu tot anul!.

O şterg de-acasă frumușel:
Griveiu cu mine, ei cu el,
Şi satu "n colb se 'nnâcă;

Intrăm în codru, și Griveiui
A 'mnebunit, de. vesel ce-i:

Mă mușcă,

sare, j6că,

|

212

Dă spaimă 'n vrăbii, latră ?n vânt,
Iși face mendrele; eă cânt,
Și codrul lin r&sună,...
Pe sus trec leneș nouri grei,
Noi nici nu ne gândim la, ei —

Și d6r aduc furtună! -

Abia,o crângă s'a mișcat
Și n fr6m& lung, neașteptat,
Lumina ?n zări se stinge ; "Un roiă. de frunze jâcă, ?n drum ;
Tot codiul e-un vârtej acum,
„Și et pornesc a, plânge ! |
„o
Alerg în jos, alerg în sus:
Am rătăcit și urme nu-s

„Ori încotro m'aș duce. .
|
Un fulger! — repede mă. chin...
Ah!
mii de duhuri parcă, vin.
Și vor ca, să, m'apuce;...

Cad în genunchi, prins de fior...

R&sbubuind

din nor în. Nor,

"Un trăsnet se descarcă !
Die „Tatăl nostru“— Și Griveiu
Se uită ţintă ?n ochii mei:

- „ȘI cl s6 râgă parcă.

, -

-

Dar iată, cum ne-am închinat,
cer sa, luminat

Eșim voioși la, câmp! deschis
—
Și-mi par
e

că a fost un

Furtuna, trecător.

A

A

o

E

vis

“840,

fosif.

ma

colţ, din

e

Un

Și codru-i plin de s6re;

213.
L Bxplicave. — Acâstă composiţine are
:
de obiect:un
fapt: preumblarea scriitorului, pe când era copil, împreună
cu cățelul săi Griveiii, pe un timp furtunos. Momentele
acestui fapt, sînt strîns legate între ele, dar nu'sînt concepute ast-fel încât să, le putem prinde deodată, cu privirea, ci
trebue să le urmărim una, câte una, în mod succesiv. După
- obiect, prin urmare, acâstă,. composiţiune este o naraţiune.
Scriitorul însă nu narâză acest fapt, cu scop ca să-l cun6scem cum s'a petrecut în realitate, ci cu scop ca să ne .
facă, să, simţim frumuseţea, lui. El nu se adreseză la mintea,

ci la inima nâstră, nu vrea să ne înveţe, ci să ne misce.
Din punctul de. vedereal fondului este dar o poesie:
Ca s'o compună, poetul a, trebuit să-și amintâscă deosebitele momente ale plimbării ce-a făcut în copilărie; după
aceea, a trebuit să simţă. puternic frumuseţea, acelui fapt.
mai

„Cu: cât a, simţit

atâta

cu

viă,

trebuit

să lase

parte unele din momentele : reale, să transforme

la o

pe altele”

şi să nu 'reţină din tote decât numai pe acelea, care s'aiă
putut îmbina

întrun singur

fapt frumos.

Intr”acâstă, îmbi-.

nare făcută de închipuirea lui, sub impulsiunea, simţirii lui
puternice, constă concepțiuneu acestei composiţiuni. Prinirinsa, faptul real, care era, la basă, a fost transformat şi
înfrumusețat ; din real şi: neinteresant pentru noi, a devenit -

-

imaginat și frumos.
Printi'acâstă lucrare poetul a isbutit să facă două lucruri :

„ 10) Să ne arate cât mai clar şi mai viii deosebitele momente
ale faptului, aşa cum l-a, transformat. Ast-fel în-primul mo-. ment ne arată, cât este el de- nerăbdător de a pleca la plimbare pe-o vreme aşa de frumâsă :
Stai,

In al

ca

pe spini,

stati ca

doilea moment, cum

pe

foc..

Griveit, care
.

o

_Nerăbdător aşteptă *'n prag
S'asvârl în colţ ghiozdanul...

In al treilea moment

la acsstia, de

este îndoranat

-

-

ne spune cum, pe când

- Satu ?n colb se 'nnecă,
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ajung la codru

şi intră

în

el.

In

al patrulea

moment

ne

arată, bucuria, lui Griveiă şi veselia, lui, de şi cerul se în-

noreză, din ce în ce:

A "'nebunit de vesel ce-i.
ME

muşcă,

sare, jâcă,

.
:

Dă spaima "n vrăbii, latră*n vent,
Işi face mendrele ; eii cânt,
Şi codul lin r&sună.
Pe sus trec leneş nouri grei,
Noi nici nu ne gândim la ei,

Şi dr aduc furtună...

In al cincilea moment ne zugrăvesce minunat isbucn
irea

pe neașteptate a furtunii cu diferitele ei momen
te mai mărunte, din care cel din urmă stă în antitesă
cu cele de până

acum: poetul plânge, de şi până acum era vesel:
Abia o crengă s'a mișcat
Şi 'n fremăt lung, neaşteptat
_
Lumina 'n zări se stinge;
Un 'roiii de frunze jâcă 'n drum,
Tot codru e-un vertej acum—

|

,
!

Şi ei pornesc a plânge.

In al şaselea
de fulgere :.

moment,

ne arată rătăcirea, în codru și frica
|

Alerg în jos, alerg în sus...
—
"Un fulger, — repede mă 'nchin
Ah! mii de duhuri par'că vin.
Şi vor ca să m'apuce.
O

„In al şaptelea moment

„ui

şi rugăciunea

lui Griveiă,

poetul ne înfăţișsză culmea fricii

ce face însoţit de înţelegătorele privi
ri ale

când trăsnesce.

cu deosebire prin versurile :;
7

Răsbubuind

din

Momentul

nor în nor

e admirabil înfățișat
,
S

Un trăsnet se descarcă,

în care se imită sgomotul
trăsnetului (onomatopee).
..
In fine, în al optulea mom
ent, care închee naraţiun
ea,
ne

arată sfârşitul furtunii,

voioșia finală a. poetului, care
,
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impreună, cu Griveiă al să,

a scăpat cu bine de primejăie. |

2") O dată însă cu înfățișarea clară şi vie acestor momente,
poetul isbutesce

să ne facă, și să simţim

cât ni le înfățişeză mai vi,

frumuseţea, lor; cu - |

cu atât noi le simţim

mai

mult.

“Ast-fel, simţim la, început frumuseţea, vremii de Maiu:*
Flori în grădină,

flori de plai

Şi flori la pălărie...

:

”

Simţim dorul lui de hoinărit, când, după ce spuno căe stă
ca pe spini şi ca pe foc, dice:
E

timpul

numai

Şi. bun

de

Şi tot aşa simţim

bun 'de joc,

ştrengărie.

,

mai pe urmă lipsa lui de grijă, feri--

cirea, lui din codru, apoi neliniştea că s'a rătăcit, frica lui
'de fulger, spaima, însoţită de rugăciune, când răsbubue din
nor în nor trăsnetul, şi, în fine, fericirea, că sa înseninat
iarăși cerul.

- $ 72. Teorie. — Composiţiile, care ai de obiect
un fapt ale cărui momente succesive sînt; strîns unite,

dar pe care nu le putem înţelege. decât dacă le luăm. .
- unul câte unul, scim că se numesc narațiuri.
Când acest fapt: este clădit de închipuirea, autorului, cu scop ca să ne facă să simţim frumuseţea, |
lui, naraţiunea, este poetică. Momentele unei narațiuni.
se numesc momente caracteristice.
Intr'o naraţiune prosaică, noi căutăm

adevărul

Și

învinuim pe autor, când nar6ză inexact faptele ; în. truna, poetică; noi căutăm numai frumuseţea, și nu învinuim pe autor că narză inexact faptele, ci numai

când nu le potrivesce în
placă.

ca să ne

destul de bine,
1

IL. Explicare. — Narațiunea poetică are aceleaşi părți ca,
şi o istoridră, cu deosebire că sînt: mult mai strins legate,
mai

molivale,

şi

ne

sînt

date! ca

făcend

parte

numai

dintr'un fapt închipuit de autor. Astfel în naraţiunea, poetică de mai sus, exposiţiunea, este constituită

de primele

-

216

momente în care vedemp& poet hotărindu-se să plece la

"plimbare cu cățelul săă,

Griveiă. Peripeţiile sînt: veselia

şi năpăsarea poetului, apoi neliniştea, frica, şi în fine spaima

lui, însoţită de rugăciune. Ele constituesc nodul naraţiunii.
-In fine desnodămîntul este constituit de liniştirea, furtunii
şi revenirea

veseliei poetului,

căruia, acum i se par t6te ca

„Un -vis.

„_$ 78. Teorie.

—

Intr'o

naraţiune

poetică,

ca şi

într'o istoriră, găsim o exposițiune, mai multe pe„ripeţii din împletirea, cărora se alcătuesce nodul, și

un: desnodămînt.
Sin,

Deosebitele momente

în naraţiunea

poetică, mai

strîns

caracteristice
legate,

mai

bine motivateși mai liber ordonate decât; într:o isto-

"ri6ră,.

_-

“

:

p

UL. Explicur6: — Faptul ce se povestesce în naraţiunea

RI

poetică de mai

sus este simplu

(nevinovat),

duios

şi se

petrece în mijlocul naturii. Era aşa de frumosă vremea,
că un copil marfi putut să facă alt-ce-va maj simplu decât să. plece la pădure; simţirea ce-l cuprinde în mijlocul

furtunii este plină de duioşie; şi motivul simţirilor lui se

găsesce în frumuseţile naiurii şi în schimbările lor. Pe de

altă parte, acest fapt este deplin în sine însu-şi
: după ce
am luat cunoscința de el, nu ne mai interesâză
nici ce a

fost.mai înainte, nici ce a urmat după aceea. Este o idilă.

$ 74. Teorie. — Se numesce idilă o naraţiune
poetică de sine stătătâre, în carese povestesc fapte
„simple și dui6se, ce se petrec în mijlocul naturii; Idila
* corespunde cu Pastelul.
ÎN
3
Aplicaţie. — De ce composiţia de mai sus
este o naraţiune ?
Care sînt elementele descriptive ce întâlnim în
ea ? De ce gicem +
că
este

o naraţiune

poetică ? In ce se deosibesce o naraţ
iune proSaică de una poetică în privinţa exacti
tăţii faptelor? Spuneţi
câte-va momente caracteristice din acâstă
composiţie ? De ce se
numese momen

te caracteristice 2 Care sînt părţile aceste
i naraţiuni
poetice ? In ce se deosibese de acelea
ale unei istoriore ? De ce
dicem

ce este o idilă ? Cu ce descriere

poetică

2

corespunde idila?
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Execiţiul XC. — Să se citescă „composiţia de mai jos
și să se analiseze arătându- -se părţile și momentele: carac-. .
teristice ce cuprinde. -

65.

.

a

BUNICUL
Se scutură salcâmii, ca o ploe de miresme,
Bunicul stă pe prispă. Se gândesce. La ce se gândesce
La nimic.

Numeră

florile

grădinei, se scarpină
turate de o adiere

care cad,

în cap

se. uită

şi iar: numără

flori albe, sprincenele,
nins ani mulţi şi grei.

„Numai

?

fundul

florile scus

căldicică şi mirositore.

Pletele lui albe şi creţe par'că sînt nisce

ciorchini. de “

mustăţile și barba. „. peste tâte ail

ochii bunicului ai remas,

şi mângâitori,

în

A

ca

odinioră,

Si

blângi

-

”

Cine a trântit porta ?
— Credeam. că a umflat-o vântul... O, bată-vă nNOrocul, cocoşeii moşului !. dise bătrânul.
|
Un băețandru ş'o fetiţă, roşii şi bucălui, sârutară mâi-

nile lui «tata moşu».
—

Tată

:
de ce shâră

moșule, dise fetiţa,

— Fiind-că au aripi, reșpunse bătrânul,
ochii.
—

Păi rațele

n'ail aripi 9... de ce nu

pasările ?

sorbind- -o cu

sboră?

— Sboră, dise băctul, dar pe jos.
Bătrânul cuprinse într'o mână pe. față şi în cea-l-altă
pe băet.
"— 0! voinicii moşului,

soti el, și zimbi “pe sub mus-

tEţi şi-i privi”cu atâta dragoste, că ochii lui eraii numai

lumină

şi bine- cuvîntare.

— Tată moşule, da” cocorii unde se duc, când se duc?
|
Dă
.— In ţara cocorilor.

—
—

In ţara cocorilor?
Da.

»

aa

-
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— Da rândunelele unde se duc,
— In ţară rândunelelor.

când

se duc?

— In ţara rândunelelor?
— Da..
|
|
— Tată moşule,: aş vrea să-mi crescă şi mie aripi și
să sbor sus, sus, sus de tot, până în slava cerului, —
dise băstul, netedindu-i barba. . i

— Dacă ţi-or cresce' ţie aripi,

dise fata,

Y prindi o presură şi un sticlete.
— Da... hî... hi... păi ce fel... şi mie?
Fata

se întristă.

Bătrânul
—

o mângâie

mie să-mi

-

şi dise- băctului :

Bine, să prindi şi pentru tine, să prindi şi pentru
ea.

— ie două şi mie două... nu e aşa, tată” moşule?

—

Firesce, ţie două,

— Vrei şi tu una,

mândrie.

lui două, şi mie una.

tată moşule?

Se

Intrebă

— Cum de nu... mie un scatiiă,
„Ce fericiţi sînt|
i
Băctul

a

|

încălecat' pe. un genunchiti şi fata pe altul.

Bunicul îi jâcă. Copiii bat din palme. Bunicul

«Măi cazace,

„O femee

băctul cu

le cântă:

căzăcele, ce cați n6ptea prin argele?...»

uscăţivă intră pe portă cu două doniţi mari
de apă. Copiii tăcură din ris şi. bunicul
din cântec.
E muma

Cum

lor şi fata lui...

îi v&du:

|

„— La. tată, şi d-ta... îi râsgâi... o să
ți se sue în capl
Bunicul ridică mâna în sus, aducând
degetele ca un
preot
care

bine-cuvinteză;

şi dice prelung:

—. Lăsaţi pe copii să vie la mine
|

,
— Bine, iată, bine... dar scii....0 bată-i
focul de copii!
Femeea intră în casă.
î
— Să-i bată norocul şi sănătatea,. şopti
moşul, ca cum
ar fi mustrat pe cine-va,şi
sărută

ŞI pe unul, şi pe altul,
Şi iar începu risul şi Jocul

în crescetul capului,
|
a
şi cântecul.

|

219 Şi se osteni

bunicul, şi stătu din joc, iar” copiii înce- -

pură să-l mângâe. :

:

Din vorbă în vorbă, copiii se făcură stăpâni pe obrăji
bunicului.
|
—

Partea

asta

este a mea.

— Şi partea asta a mea...
— Mustaţa asta a mea.
— Şi asta a mea,

La barbă se încurcară. Bunicul
— Pe

îi împăcă, dicendurle :

din două.

|

Şi copiii o despicară
din ochi.

Pi

cam
c
5

— Jumătate mie.
— Şi jumătate mie.
Şi, după ce împărţiră
Băctul :
— Mustaţa
Fata:

repede, că bătrânul strînse:

,
Inățesce, incepu lauda.
,

mea

„— Ba a mea

e mai

*

lungă :

e mai lungă.

Şi hăstul întinse d'o mustață şi fata. de alta, ca, a lui,
ba a ei, să fie mai lungă.
—. Pe bunic îl trecură lacrămile, dar tăcu şi-i împăcă,
dicendu-le ::

— Amândouă sînt de-o potrivă.
— Sa mea, şa lui!.
„La obraji, certa se aprinse mai tare. .:
- — Partea mea'e mai frumâsă.
— Ba a mea, că e mai
Bunicul zimbi. .

albă!
e

a

— Baa mea, că e mai caldă!
—

Ba a mea,

că e mai

—

Ba a mea,

că nuecaataly

dulcel

—
—

Ba a mea,
Ba a.mea,

că are un ochiii verde!
că are un ochiii şi mai verde.

Bunicul abia se mai ţinea de ris.

-— Ba

a mea!

.

|

Sa

op

d

— Ba'a mea!
,
|
Și băstul, înfuriidu-se, trase o palmă peste partea fetei,
Fata ţipă, sări de pe genunchii bătrânului, se repedi
şi trase-o palmă peste partea băstului.
Băctul,

cu lacrămile

în

suspinând, pe a-ei.
Mama

—

ochi,

sărută

partea lui, şi fata,

-

lor «şi pe uşă

şi întrebă

|

o

râstit :

Ce e asta? Viermi neastempăraţi ?

Obrajii bunicului eraii roşii şi caldi. Şi, suridend fe-

icit, r&spunse fie-sii:
—

Lăsaţi copii să vină

,
la mine.
„Barbu

Delavrancea,

IL. Explicare. — In pâvestirea, faptului din acâstă idilă,
_ “poetul a, reprodus de forte multe ori. întocmai gândurile coPiilor,

pe

ale

mamei

și ale

care ei le-ar fi spus,

bătrânului,

citând

chiar

cuvintele

întrebările sai răspunsurile lor.

Este partea, dialogică din acsstă naraţiune. Pe de altă parte,

- poetul își începe composiţiunea arătându-ne frumuseţea, tim- Palui când
din ea.

$ 75. —

s'a

întâmplat

Este

partea
: descript
.ivă
”
:

Teorie.— Intro naraţiune găsim adesea

părţi dialogice și
reproduce

faptul.

vorbirea,

descriptive;

în. părţile

persânelor. în mod

dialogice se
direct,

iar în

părțile descriptive ni se- deseriii împrejurările în care
se întâmplă

parte la, el.

faptul' povestit Sait

persânele

n

care iai

II. Explicave.— In acâstă composiţiune, poetul ne arată

pe copii că sînt buni, iubitori, dar fără să-şi dea s6ma de

faptele

lor ; pe bătrân, iubitor, răbdător şi simplu ; pe
mamă

severă, dar totuşi în Gre-care măsură, îngădui
târe, — aşa cum

trebue să fio un copil,.un bunic, o mamă. Acestă
fire sai
caracter al mamei, al copiilor, al bunicului,
noi îl simţim din
faptele pe care poetul -îi pune pe fie-care să
facă, Ast-fel

oo
” faptele ne arată caracterul persnelor, şi caracterul explică
sai moliveză faptele, adecă ni le-arată cât mai naturale, cât
mal verosimile. Cu cât un poet scie să arate mai bine strinsa, .
legătură dintre fapte şi caractere, cu atât naraţiunea, poetică
este mai bună.
a
-.
.

$ 76. Teorie.
orice fapte -în
sâmă ca, legătura,
și dintre faptele

— De și poetul e liber. să, inventeze
naraţiunea, sa, trebue să bage de
dintre firea, sai caracterul pers6nelor
lor să „fie cât mai naturală.

Aplicaţie, — Care sînt părţile dialogice din composiţia de mai
sus? La ce slujesc ele? Care sînt părţile descriptive ? La ce slu"jese ele în naraţiune ? Ce legătură trebue să fie între faptele pe
care le fac deosebitele
persone
şi între caracterele lor ? Câna

dicem că naraţiunea este miai bună ?

-

Exerciţiul XCI. — Să se citâscă composiţiz de mai jos,
arătându-se părţile. e! dialogice și descriptive și dacă legătura.
dintre caracterele persânelor. și faptele. lor. este naturală.

p
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66.

MORTEA

LUI

CASTOR

.-

.

Acum câțr-vă ani, într'o Qi de Septembrie, cuprins de un!
nespus dor de ducă, pe. care mi-l pricinuia, albastrul nesfârșit
al cerului

şi acel

farmec

al tomnei, mă

ameţitor

plimbam

de

mat bine de un câs pe stradă, singur, fără rost, când la o răspântie mă întâlnil piept în piept cu maiorul.
— A! bună diua. Ce? aici? lui te ţineam plecat acasă.
— Cum acasă, când am slujbă aici ?
— Vedl că sciam că mama ţi-e bolnavă.

Şi ei nu sciam nimic.

:

-

— Dar d-ta de unde scil ?
— Soră-mea, care s'a întors ascră de acolo, îm spunea că
|
- a găsit-o forte rău.

„ Ca 'să-mi spue maiorul că mama € forte răi, trebuia să fie
în adevăr așa, trebuia
cinuită..

să "aibă alt-ce-va decât patima el obi-

-
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In aceeași sâră, după un drum, care mi s'a părut cel mal

lung din câte făcusem în viață,
Tema, care-mi 'stringea inima
întrebare printre slugile eșite în
sipi, găsind pe mama, în adevăr
"dar. bine.

sosiam. acasă.
şi mă făcuse să trec fără o
întâmpinarea mea, mi se rimai slabă decât o lăsasem,

— Tu, dragă!

Sa

„Și săraca 6rbă, neputendu-mt vedea; mă pipăia peste piept,
peste faţă. Ei îi luaiii mâinile şi i le sărutaii, certând-o încet

că nu mă vestise.”
— Dar nam
Acum

|

fost

e

bolnavă. Cine

înţeleg. A fost

soră-sa

ţi-a spus? A ! Maiorul?

paici. Ea nu m'a vădut după

nenorocire și-și închipuia să mă-găsescă tot așa, cummă
scia..
şi acum...
a
Me
„In adevăr, dacă sora maiorului n'0 văduse, de când cu
mârtea

tatei, era de înţeles cum spusese că e fOrte r&ii,
găsind pe
femeea— acum un an încă tînără și frumosă—fără,
vedere și
îmbătrânită cu dece ani în așa de scurtă vreme.
— Iar, dacă acum mă găsesci mar slabă, adăogă
mama, €
că de două nopți nu pot dormi din pricina Bietulut
Castor.

„—

De ce?-?

" Ca răspuns

o

la întrebarea

un urlet lung şi sfâșietor.

mea,

.

„— Uite, aşa urlă de două

audii

-

afară,

lângă

i

ferestră,

-

nopți. Asta e â treia.: Săracul!

“Nu soiii ce are. Femeea dice că ar fi otrăvit. Et
cred că b&trâneţea.

Liniștit

|

din

spre

a

partea,

câinelui, eșii în curte, unde

lângă ferâstră, cu gura

mult

ţineam

mamei,

îngrijit de starea

găsi! pe Castor zăcend

deschisă.

la el toţial casei, era aplecată

Ce'are, Mario?

.

|

Se

asupra;

geaba,

—

îl era

tot mar

la să încercăm

răi.

să-l dăm” laptele.

-

ul ; se

N

Nu scia nici ea. De două dile, de când
nu mal
mic, zăcea la s6re şi urla. II făcuse ea
tâte câte

„de

prăpădit

Femeea,. care scia, cât de

„încerca să-i dea lapte dulce.
„—

|

acuni

mânca nile-a sciut,

_ 223
Și, ajutat de femee, dedei. câinelul, cu: dea-sila, tot laptele
din câșcă. Simţindu-se par'că mal bine, se ridică greoi, mă
mirosi dând din codă ; apoi se culcă, iar, urlând prelung şi
dureros.
%*

%

+

Era târdii. Mama dormia. II audiam, prin ușa deschisă dintre
odăile nâstre, răsuflarea regulată — şi trebue să fi veghiat |
două nopţi, pentru ca să fi putut dormi acum, cu tote desele

gemete ale lui Castor.
„Ce mă ţinea pe mine deștept nu
amintiri și atâtea gânduri, trezite
suferinţei lui,
Cât de limpede 'văd ropţile de
moșie pentru vânătâre ! Iată-m&

,
erati însă, urletele, ci atâtea
deodată în mine la vederea
vară, când mă duceam la .
culcat în pridvorul luminat "

ca diua de luna plină,. neputend închide ochi! din pricina cântecului pitpalacilor, care se aud pretutindeni, aci aprpe, ca
sunetul a două pietre lovite una într'alta, colo, în depărtare;
ca picăturile

de

apă

cădend întrun

vas

plin.

Castor

se scâlă

din când în când şi vine să mt mirâsă, îngrijat de neodihna. mea.
lată-ne la vânătâre într'o0 miriște aurie. Castor caută la cincădeci de pași, în galop, cu capul în sus. Deodată, trăsnit, se
opresce. în loc, nemișcat, ca de bronz, cu e6da drâptă, cu un.
picior ridicat în sus. La un pas înaintea lui stă prepeliţa pe
brânci, înfricoşată, ipnotisată. Mă apropil și-X strig: „Pi“
EI sare, prepelița sb6ră și eii trag. „Apporie pH şi! mi-o aduce.

E încă vie, numai aripată. .
- Tată-ne primăvara după sităruşi, în păpurișul de la Lazuri,
unde Castor caută domol și amănunţit, pe când în câmpul
de alături țăranii aclamă sosirea berzelor cu chiote şi cu
Svârliri de căciuli în sus.
Când mă întorceam acasă de vacanţă, mi-l aduceaii înainte
la gară, și era o arătare. : Se opriaă călătorii grăbiţi în loc,
să admire bucuria de nedescris a câinelui care-și revedea stă-

pânul, după trei luni de lipsă ;—iar, după. ce plecam, îmi scria
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0

i

mama, cum intra în fie-care di in odae, să mirâsă și să mângâe hainele mele de vânătâre spânzurate în cuer.
Mi-l dase tată-mei. Par'că-l văd : în diua când m'am în„tors, după examenul de bacaleureat, m& întâmpină în
capul
„Scări şi, după ce mă îmbrățişâză și el și mama:

—
Să trăesel, fătul met, și să-ţi dea Dumnedeii bucuria .
“pe care ne-o fad..
Sa
Ie
„ Apot mă ia de mână și mă duce în odaia mea, unde mă
aștepta cea mai neașteptată surprisă. In perete, o panoplie
cu tote trebuinci6sele
pat, ese Castor, întây

pentru vânat, patima mea ; iar, de sub
lătrând, apoi bucurându-se, de parcă"

mă cunoscea de când 'lumea..
|
A ! fericirea mea de atunci ! Și nu numai pentru ăst dar
„ Îrumos, ci pentru tâte : câte mă înconjuraii. . Căci în
clipa
„aceea, în fața lor, care întineriat de mulţumirea
mea, pentru

întâia 6ră înțelegeam ce mare lucru e pentru cine-va să
aibă
părinți cinstiți, buni și uniți—o

pentru

copiii

ei,— un

cu respect,—o

tată

mamă

în fața

care se lipsia de tâte

căruia

casă bătrânâscă moștenită

toți -se descoperiaii

din

moși-strămoși,

Și slugi îmbătrânite în curte, iăbitre și credinci6se.
Da, pe. tală-meii

mi-l

M8 vedeam întorcându-mă
“venia să mă

aduceati

aminte

gemetele lui Castor.

cu dinsul de la vânătâre, de unde

ia în totdâuna cu'chibitea lul cu un cal, audiam

sunetul neuitat al arcurilor
corul nesfârşit
de

greeri.

chibitcei, audiam și glasul
lui și
i

o

Zadarnic îmi astupam urechile pentru a putea adormi. Mintea, acum plină de trecut, nu se lăsa să, fie adormită, ci de-:
pâna atâtea lucruri. trăite, care mă minunai prin
limpedimea
cu care le: vedeam. |
NI
|
Abia era un an de atunci. Era diua lui. Masa, întinsă
de

la

un

capăt

al

sufragerie la cel-l-alt : tote rudele și prietenii.

" Lăutarii cântă cântece bătrânesci, Unul din
copil se: scâlă și
închină

în sănătatea lut. El se ridică. supărat, de

mult ce se

silesce să nu pară mișcat, își ia paharul: «Dragii
mel, pilde
bune v'am dat și eii
cuvintarea

și mama vostră. Dea Dumnedeii...» dar

i se topesce

în.lacrămile

,

care-i dau

năvală

din

295
ochi. Atunci. mama, se aplâcă peste dinsul și-l sărută lung îîn
aplausele tutulor. și în cântecul: de urare al ăutarilor..
Și, acum, ce departe erai tote!
e
La pierderea. lui,' mârtea: nu l-a luat. numai pe dinsul,—iubitul, dus la gr6pă într'o qi de tâmnă rece și ploi6să,— ci -a.
luat cu ea tot rostul n&mului nostru, acum atât de risipit.
M& întrebam și nu-mi puteam răspunde, ce ne despărțise
așa şi pentru

ce nu

veniam

să trăim

cu

toţii împreună,

cu

mama, îngrijind-o, ajutând-o. Nehuni ce eram !: Dar negreșit,
cât mal în grabă, aveam să mă întore lângă dinsa și să încep a reclădi fala casei nâstre, dărâmată de suflarea morţii,

— A! dar e: peste putinţă! îmi diceam tot ei. Șiacum ge- *
mătul Jul Castor era. glasul

ruinek Nemului.
"A

doua- di de

'al câinelui. M&

tăcutel

i

mele

desnădejdi

dimincţă mă. trezesce

imbrac,. îmi iaii pușca

din cutia mesel și es în curte.

acelaş

glas

tânguitor

din” cuiii, două “cartuşe

„:

— Castor, vin'aici!
.
!
„Castor, care-zăcuse, tâtă nâptea

N

:
”
|
nemișcat, se seolă,, ca prin

minune, și mă urmeză.
|
|
Femeea, ' care m'a vădut și m'a. inţeles, fuge
plângend.

în. faţa

-

n

în hicătărie

a

-

—Castor, vin” aică !

-

|

Castor se târasce cu greutate după mine până la maidanul
- de peste drum. Aci se culcă, pe Partea drepti, lăsând descoperit locul inimel..:

!

După ce sa isprăvit, m'am întors acasă, ca gonit de cine"va, am

intrat în odae,

am

trântit

pușca

pe

pat.

.

Ușa din dr&pta, s'a deschis. Mama a intrat pe dibuite și ta
-coprins în braţe.. Pe cea-l-altă ușă aii “intrat "Maria și Dinu,

amândoi. slugi de peste trel-deci. de 'ani în “curtea nâstră—
și cu toți am plânș pe tăcute mortea, lui Castor, care ducea,
departe— mai.

totdeuna.

departe, . xremea,

unor

fericiri

apuse

pentru

a
|

Carte de citire şi composițiune,
-

rr

-

Ion

AI. Brătescu- Voineşti.

cl. IV, Dragomirescu
4

Y

.

15

|

-
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'Explicare. — In acestă composiţiune soriitorul povestesce

“un fapt din viaţa lui,

în aparenţă

neînsemnat : -uciderea

„unui câine bolnav de bătrâneţe. In acest fapt totuşi se cu-

prinde tot. înţelesul vieţii poetului la un moment dat: în

uciderea, câinelui el vede și simte

ruina,

întregei sale fa-

milii, EI povestesce aceste lucruri cu atâta adâncime și

simţire, că ne face şi pe noi să ne pătrundem de
ele Și să
„ne gândim fără, voe la viaţa şi fiinta n6stră şi la
viaţa şi
d
ă
ă

ființa omului în genere. Este o novelă.! $ 77. Teorie.— Narațiunea, poetică, în care poetul
“ne povestesce un fapt tie din viaţa, sa, fie din viaţa,
altor 6meni, cu scopul de a no face să, pricepem și să
simţim adânc o lature a, vieții omenesci, se numesce
mnovwelă.
i.
„Aplicaţie,— Care este fondul acestei
Simţirea. ce se întrupâză în ea? Ce fel

naraţiuni ? Ce fel este
de compaosiţie este din

punctul de vedere al fondului ? Care este
obiectul ei ?

Ce fel da cum_Posiţie este din acest punet de vedere ? Cum-e în
aparenţă faptul
ce povestesce ? De ce

towşi

în realitate este important ? Ce simţim

noi când o citim ? De ce dicem

că este novelă ? Ce deosebire este

între eu şi o isiGriGrâ? -

.

|

Esereiţiul XCIL. — Să se citâscă composiţia de mal
jos
Şi să se arate în scris: 1) cum se înlănţuese
faptele,

"deosebitele

Părţi

ale

naraţiuniy

care arată

impreună

cuprind ;.. 2) care sint . pers6nele care

caractere ai fit-care;

iai

cu . momentele

ce

parte la ele și ce

3) în ce se deosibâse de composiţia de
mal sus și dacă este o novelă saă
nu; 4) ce învăţătură cu
privire la fiinţa, omului putem, trage
din ea.

ca

a

67.

ALIUŢĂ
I
j
| Intr'.o s6ră de i 6rnă,u no! toți,
:
fraţii. și . suro_ rile, , ședeam uina
intea fuculut

ȘI ascultam
lui din copilărie.

pe tata, care

ne spunea, o. istoriea
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Tata era, bătrân și vEduse multe care acum nu mal sînt:
de vădut.
— Hel! dragii mel !... dicea el. Era vn timp pe când coărit
Orheiului se uniai cu. codril Bâcului şi aceştia, cu codrii Car-:
“paţilor ; iar plugul brăzda numai prin poen! și prin şesurile
apelor 'curgătâre. Pe atunci nu erai nici șosele, nici drumuri: .
bătute, ci 6menii mergeaii călări de la sat la sat, de la târg la târg și, când aveai vre-un drum mal lung de făcut, se:
înarmai cu pistole la: oblânc şi se :întovărășiaii mulţi la un
loc, neîndrăsnind

să trecă

alt-fel

prin potecile

pădurilor, care

răsunatt necontenit. de cântecele haiducesci. E însu-mi am
„apucat acele timpuri, bune: de alt-fel, căci erai tâte cu îndes-

tulare și nu se cunosceai nevoile dilnice ale traiului
; dar veniai câteodată și grele cumpene în viaţă, "ca de-al de acele
ce mi s'a întâmplat mie în copilărie.
— Ce ţi sa întâmplat ? îl întrebăm noi nerăbdători.:
— Apoi de, pe când vă povestesc eii, nu erai trebile întoc-.
mite ca acuma ; fie-care trebuia să-și apere singur avutul,

nefiind în ţară altă oştire decât o câtă de arnăuți cu simbrie, aduşi de peste Dunăre, care slujiaii pentru paza lu Vodă,

iar pentru paza Țării era numa! bunul Dumneteii.
Imi aduc aminte că pe vremea .aceea se oploșise. la casa
nostră un turc cu numele Ali, rămas din oştirile turcescl, ce

"ne cutreerase ţara, și, fiind-că-Y era la îndemână

la noi, unde

găsise masă bună şi gazdă. primitâre, el nu sa îndurat să se
mai ducă. Ela învăţat limba nâstră, şi. sa: împrietenit atât de
mult cu casa și cu' toţi din casă, încât nol îl desmerdam cu

numele de Aliuţă.:

“

”

:

Ce-i drept, când am vădut întâi și întâi: pe Aliuţă făcenăd
temenele tureesci, îmbrăcat în hainele Jul ciudate, cu cialmaua
pe cap,

cu iartaganul

la brăii

şi cu barba

lui

cea

tufâsă

și

încărunțită,. care-l acoperia 'pieptul, noi, copiii, ne cam temeam
de dinsul, părendu-ne

fârte

fioros;

dar

încet-încet ne-am

de-

prins cu el, căci era bun şi scia să ne facă felurite petreceri.
Ne istorisia povești din O mie şi una de nopți, ne spunea

întâmplări de-ale lui din r&sb6ele în care fusese, ne făcea căp-.

ag
căni de prins. vrăbil. și “sticlei; ne ajuta să “ridică sme, ne
lua cu el la vânătore, la pescuit ; dar, de lao vreme, Aliuţă
-nu mai putea merge nesprijinit pe băț, și t6te primblările lui
se mărginiaii numa! prin curte și grădină. Cinci-spre-dece ani
: în şir el stătuse la. casa 'nâstră și ne văduse pe toți fraţii şi
surorile crescând” și ne iubia pe toţi deo: potrivă, iar nok necontenit îl înconjuram, îi 'săriam pe genunchi, ne jucam cu
cialmaua: cea mare, care-i şedea, ca o plăcintă, pe cap, și, când
_ne.dicea el nouă: «Bre, pul de ghiauri, vui dragi la mine !»
"mol rideam așa de tare, că-l asurdiam pe bietul Aliuţă.
„Numai dimin6ţa, când se închina, nimeni din noi nu îndrăsni
a

“să-l

supere,

ciunea

într'atâta “părea de serios

lui. In

genunchi,

smerit,.

cu

şi

adâncit

braţele

în rugă-

încrucișate pe

piept, el spunea, când mai tare, când mai încet, versuri
din
Coran, își pleca fruntea până la pămint, apoi, tăcut şi. nemiș„cat, stătea câte'o oră întrâgă cu - ochit aţintiţi spre Răsărit,
sorbind depărtările, călătorind cu gândul prin tările calde
ale
copilăriei” lui, -și faţa lol se 'nveselia, se. lumina, ca și când
primblarea k-ar. fi fost aevea.
—.Aşa-l-că n'al să te mai duci de la, no,
Aliuţă ș? în diceam eii, netedindu-i barba., . . . ai
e
— Cum va fi scris! răspundea el. :
Pentru

Aliuţă

tot

era

scris. De. s'a, născut, de

a mers

prin

„bătălir, de-a, căpttat răni, de-a venit -la noi,
a fost seris, De
va mai trăi mult

x
N

N

sait

puţin,

de

se va

întârce

saii nu în țara

lui, asemene era. scris de mal nainte; de
aceea, el avea tot_d6una -fața, senină și liriiştea, “sufletâscă
a omului ce nu-și
portă grija” vieţii.
Intr'una din qile vădui în curtea nstră o mare.
și neobi„ cinuită mișcare. ''Tata era, îngrijat. și slugile speria
te; O mulțime de ţărani înarmaţi cu ciomege şi top6re
se aședaii de
„pază la pârtă și în jurul . „casei ; era
o neorânduslă cum nu
fusese niciodată.
-.
_
—
Ce este.? „intrebal eu. ps Aliuță.
a
ÎN
— Nimic, răspunse el;. Bujor a. trimis
0 scrisore, prin: care
ne dă de veste, că mâne la amiadă
are să ne: calce casa.

—

Și ce are

să. fie, Alu?

— Ce va fi scris!
.

a

adaose. el cu
Ă

4
z

faţa

liniștită,

TL

Speritr, ca
« şi cână acâstă scrisâre ar fi venit în momen;
tul când tata ne povestia, .nol. ne îngrămădiam - unul în altul
dinaintea, focului și, plin! .de. neastempăr, cu „ochii mari desr
chişi, așteptam sfârșitul -istoriel.
=— Bujor, urmă el, a fost. dintre cel. mal vestiţă hour din
Țară. Babele și acuma: vorbesc despre el. „la edătâre, şi lău=
taril. îl cântă cântecul:
NR

Frunză verde -de năgară
A cşit Bujor îîn fară;

Bate, pradă. și omâră,
Pe ciocol în bagă 'n BOL

De cum i-a răsărit musțeţa; el s'a simţit cuprins de dorul
voiniciei, și maică-sa, n'a mal putut să-l stăpânâscă. In zadar
a plânș ea și a făcut rugăciuni pe la biserici, ca să-l întorcă
de la plăcerile lui; într'o di de: primăvară, el își puse pușca
pe umăr, căciula pe 0 ureche. și ÎȘI luă diua bună de la mai-

că-sa dieendu-l :
—

“

Maică, nu. “mal plânge:

p

ei merg să fac areptate în fară;

- să iaii de la “cel bogati, să dau la cei săraci
şile cele. rele făcute de Domnie.”

şi Să

stric le-

Apoi, chiuind și hăulind; el apucă “calea codrului, care-l
chema la viaţa fără stăpân; și, nu mult. după aceea, se audi
prin

Ţară de numele

lui Bujor.

|

Dol-spre-dece. tovarăși, fraţi de. cruce, “fugiti de la cârnele
plugului, se adunară în jurul luf, și, incrucisând ferul cuţite| „lor, îl: juvară,. „eredință și, ascultare

-m6rte asupra. lor.

De

fără margine,

cu

aturici fost-aii mulţi călători

drept de -

opriţi în

druin, multe case boeresci călcate, multe poteri împrăsciate,

și iarăși multe pungi “cu bani

împărţite la . săraci și, multe

vacă cu vițel dăruite la. văduve și orfani, așa că unil.îl blăs=tema și alții îl, „bine:»cuvintaii, iar Bujor. domnia esupărat,
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- peste moşii, drumuri și păduri, și vestea despre dinsul merse
departe până în ţările vecine.
Era în luna lu! August, pe la strinsul pânei, când tata primi

scris6rea de la Bujor. Se ţinu mare sfat la curte, de trebue

să he supunem sai să ne împotrivim. In totă casa nu era
decât două pusci
cu cremene: una a tată-meă! Și cea:
l-altă a lui Aliuţă, o'snșanea lungă, pe 'care Turcul o răzima pe
crăcană, când se cobora la 6z, să împusce rațe. În sat asemenea nu era decât un singur pușcaș, care niciodată în viața
lui nu se luptase decât cu vânatul din pădure ; prin urmare,
nu era mare speranţă în puterea nâstră, de împotrivire, Cu

tote aceste, părerea, luf Aliuţă, de a ne opune cu arma la năvălirile hoţilor, împărtăşită şi de not, copii nesciutori de pri-.

mejdiile ca. ne amenințaii, precumpăni asupra idei de
supunere,. susţinută fără osebire de t6te slugile din casă. Imi aduc

aminte și acuma, adause

tata suridând, cu ce încredere în -

voinicia mea înşfăcal itca iartaganului
lui Aliuţă și o învertii
în dr6pta și stânga împrejurul me, doborind cu gândul toți
hoţii la. pămiînt..
E
o
i
„—

0! numal

vedea el!

să “vie Bujor,

i

.

diceam în

i

mintea mea,Și va

-

|

Apoi, după planul lut Aliuţă, un om fu aședat în clopotnița
bisericii ce era aprâpe de pârta curţii, cu poruncă, ca, îndată

ce va zări hoţii în depărtare, să tragă clopotele,
spe a ne
da
de veste, Două-deci

cose şi

de

6men!

topâre: fură .rânauiți

înarmaţi cu

ciomege,cu

la. portă, sub. comanda vână-

torului din sat, și câte alți două-deci la fie-care ușăde intrare

a caselor. boeresci, în totul ca la șaY-deci
de 6meni care, de și
răi înarmaţi și nedegrinși cu luptele, dar erai destul
de nume-

TOȘI, pentru a pune stavilă hoţilor, ma! ales când
aceștia, aveai

„Să vie diua mare, cu pieptul deschis, în urma unei
scrisori
prevestit6re.
”
Câte un pahar .de rachiă fu împărţit la
fie-care strejer, şi,

mulţumită îmbărbătărilor necontenite a luy. Aliuţă, el se țineai

bine la posturile lor.

|

„Două ore stăturăm așa în așteptare...
când

deodată omul

931
r

din clopotniţă prinse să sune. El 'zări. un colb pe muchea. d€lului învecinat și, puţin după aceea, numără trel-spre-dece
inși. călări, care se iviră pe muche unul câte unul, și se cobo- . raii acum pe drumul ce. ducea la curte. Un fior trecu „prin.
inimile tuturor.

|

— Copil, ţineţi-vă- bine, strigă Aliuţă străjerilor ce se Îrămentaii de neastâmpăr, Alah e cunoi! .
"
--Muţi erati acum cu toţii -şi cu ochil aţintiţi asupra d6lulut
învecinat, de unde venia primejdia, iar după câte-va minute
puturăm vedea și noi, cel din ogradă, cum se coborati haiducit

la pas liniștit, cântând, pav'că veniai -la masă. mare. EI se
opriră un moment dinaintea cârșmel, unde Bujor îl cinsti cu
câte un pahar de vin, apoi porniră din noii spre curte. Acum
se trecuse de şagă; aveam să dăm piept la piept cu hoţii;
să împușcăm întriînșii ; să fim împuşcată de dînșii; şi câți din
NOI aveaii să m6ră ?... și câţi să scape ?... iată întrebarea ce
"şi-o punea fie-care, întrebare grâznică, 'ce o vedeam zugrăvită
cu colorile spaimei în faţa tuturor. Iar eii, care cu o oră mai
înainte făcusem atâta ispravă cu tâca iartaganului lui Aliuţă,
simţi! acum că mi se tae picidrele și, fără voe, mă apropial
de tata. Tata era galben, ca cra, tăcut și în aștepțare ; sar
fi dis că-și număra, bătăile inimel ; străjerilor de asemenea nu
le era îndemână. Ceea-ce îl turbura cu deosebire, era. neîn-. .
chipuita liniște cu care, veniaii hoţii asupra lor, par'că nici le .
păsa, că sînt :șal-deci de 6meni, gata să-i primâscă cu cose și
topâre. In acelaș timp, clopotul suna mereii a restriște, și, cu

atât mat mult suna, cu cât haiduciy se apropiau. Par'că vestea

essurile morţii.
o
o Ah! Tată. iată. „sosesc |

|

Ajuns dinaintea, bisericei, Bujor deodată „se „opresce, ia a
ochi pe clopotar. şi...
o! Domne, ce vădul 1. In momentul în
“care trăsni arma, vădul pe nenorocitul clopotar cădend dea-:

r6ta în aer. din. înălțimea, turnului, cum ar cădea o 'țarcă din
„vârful unul plop. In acelaș moment, spaima. răsbătu cu iuțla .
fulgerului în inimile. tuturor, o spaimă strașnică,. neînvinsă,
spaima morţii, care întunecă mintea și înghâţă sângele în vine,

|
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și, întro clipă, toți străjerii, atât cer de la portă, cumși cel

dimprejurul casei, aruncară la pămînt ciomegele, câsele, topd“ „rele și care în: cotro prinseră să fugă, ca nisce nebuni, nevoind să, mal scie de glasul . tatălui mei și al lui Aliuţă, care.
- căutaii să-i stăpânescă.. lar când cel doi-spre-dece haiduci călări, împestrițați cu găitane și cu puscile pe umir, se arătară
în dreptul porţii, nici o suflare de om .nu mâl cra în curte,

afâră de noi și Aliuţă.

7

E

Atunci... părăsiţi de toți, intrarăm în casă,
ca în ultimul loc
de scăpare, iar Aliuţă închise ușa cu zăvorul. Momentele erai
înfricoșate. Audiam împrejurul nostru glasul haiducilor, zin-

gănitul armelor, sforăitul cailor, iar peste tâte glasurile și tote

„sunetele domnia
haiduci. - .

glasul lui Bujor, care
|
a

făcea, rândudlă . între
Di

"— Spargeţi ușa! strigă el. »
Mă
„ Deodată auqil lovitura unui topor ce se infipse în ușă, apoi

augii a doua și a. treia, lovitură, urmatede mai multe altele,

care răsunaii în însu-și inimile nâstre. Dar, în acelaș timp, audii

aceleași lovituri şi la ușa: din dos, încât eram

acum

din două părţi și fără nici un mijloe de scăpare.

cuprinși

|

„De ce, însă, primejdia se făcea mal mare,: de ce Aliuţă se
îmbărbăta.
mai mult. Cu iartaganul în mână, el sta” la crăpă" turile ușii, gata să. reteze capul celui întâii ghiaur ce
s'ar
ivi; dar nici unul-nu se ivi, numa! topârele curgeaiica plâia,

“până când ușa țăndărită cădu, cu totul din ţiţini... Atunci Bujor
se întâlni faţă în faţă cu Ali. Il recunoscut

dintre toți, fiind-că

el era cel mai înalt, mai chipos și mat fioros,
—

—

In lături, ghiujule ! strigă hoţul.

-

m

În lături tu, câne ! răspunse Ali, repedind. iartaganul
asu-

pra capului:
lui Bujor, însă fierul Tureului întâlni fierul hoţulu
i,

și

ambele scăpărără

de iuțela loviturii. EI stătură apol

o IDinută și se priviră în ochi. Hoţul avea faţa
crudă, dar despre-

„tutore, a unul
+

oin -ce nu-i vine să-se. pue la luptă cu un

Protivnic atât de bătrân,

iar

bun,

săriam” noi ca .nisce veveriţe. Era dis

pe genunchii

căruia

- în. legea luisă apere

acesta

cu pieptul casa.
7

N

î

nu mai

era. Aliuţă cel

ce-l adăpostise, și tâte

233

puterile din tinereţe, totă sălbăticia enicerâăcă. î revenise, ca
prin farmec. Drept el sta, ca luminarea, hotărit, ameninţător,
cu fruntea încreţită, cu dinti ineleștaţi Și „se uita şi chibzuia
unde să lovâscă din not.
— Așa te vreaii, Turcule, dise Bujor; de acum cu mine la
luptă dreptă ! Iar voi, adaose el tovarășilor săi; staţi și priviţi
„com căpitanul vostru scie să pedepsescă obrăznicia unui Turc.
— Aci în pragul ușii am să-ți săp grâpa,. răspunse Ali; şi
lupta iarăși se încăeră.

Bujor: își păstra cumpătul

și lovia cu

măsură, pândind tote “apucăturile protivnicului săii, iar mânia
Turcului mergea. tot crescând, și mișcările lui din ce în ce se iuțiai, parcă puteri nouă curgeaii - necontenit în vinele uk! De la o vreme însă, fiarele lor nu se mai! ciocniaii, nu mai
scăptraii, ci lipite, încălcite, alergaii împreună când în dreptul
pieptului, când în dreptul ochilor, când de-asupra capului, întocmai ca dot fulgeri îngeriănaţi.
Hoţii, care intrase acum în casă, priviaii lupta cu braţele:
încrucișate, siguri fiind de mal "nainte de isbânda căpitanului;
iar not galbeni, înmărmuriţi, așteptam cu
tăritâre, fiind de: asemenea siguri de mal

tremur minuta ho'nainte că, .ork-cum

7

„se:va sfârşi lupta, tot răi va fi pentru nok... Când deodată
„Turcul, desprindendu-și arma. de arma dușmanulul săi, făcu un
"pas îndărăt, deschise 'nisce . ochi

«Ala!»

și, ca un tigru. insetat de

luk Bujor.

mari

peste

sânge,

se

măsură,

strigă:

aruncă: asupra

"

“Un fremă&t trecu prin “rândurile hoţilor .

- Atuner.

0!

spaimă! O! urgie! Atunci, fără veste, trăsni «o "pușcă îndărătul
meii, de care tâte g&murile se 'cutremurară, și, prin fumul ce

năvăli în odae, vădui “pe Aliuţă, pe bătrânul și vitâzul Aliuţă,-| îngenunchind, Lovit:i în spate.de-unul dintre tovarășii lui Bujore
el scăpă arma și cădu la pămînt scăldat în sânge. In fața
acestul neașteptat sfârșit, Bujor, el însu-și, rămase un moment |.
uimit, cu hangerul în mână, nedumerindu-se ce să facă; apoi;
deodată își. încruntă privirile, ca un om'ce și-a luat O groznică . -

hotărire, se îndreptă- cu pași sunători spre riol, “care stam fără
!

*Bsuflare grămădită
,

unul în altul, trecu alături de .mine, atin- -

|
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.

gendu-mă eu haina, şi se opri dinaintea hoțului

ce omorise

pe Ali.
,
|
|
.
„— Cine nu cinstesce lupta drâptă și ucide pe la spaie, ucis
trebue să fie! ..;. dise el, despicând în acea clipă capul ucigașului în două; apoi cu faţa și mai cruntă, în care era scrisă
osânda nâstră de morte, el se întârse iarăși spre no, aţintindu-ne de astă-dată drept. în ochi, par'c'ar fi voit înadins să

me prelungâscă agonia; merse până la locul, unde zăcea Aliuţă

la pămint, îl privi-un moment în tăcere, tăcere înfricoșată,
din care- nimeni nu scia ce are să 6să, căci nâpte se făcuse

sub genele lui... când iată minune

mare... fața lui deodată

„se însenină, 'ca. și când o radă de Sus i-ar fi străbătut prin
creeri, şi, îndreptându-se către tovarășii săi, le dise:
„— Copil, acest bătrân, ucis mișelesce,a apărat o casă de
creștin, şi'el era, turc. Dumnedei nu ne va ajuta,
dacă, pe
lângă păcatul morţii lui; vom adăogi și alt păcat...
Să mergem
“de aici 1...
m
Me

Ascultători de

glasul căpitanului, hoţii își făcură

crucii, încălecară și se duseră
“ucis rămase

lungit la locul lut.

în

semnul

lume, numal haiducul cel

Nu departe de dinsul, sărmanul

Aliuţă şedea și el fără mișcare, cu faţa acum îndulcită de
suflarea morţiişi, cu. ochit deschiși și aţintiţi, așa cum îl avea
cl în rugăciunile

de dimingţă, când

rile cele calde ale copilăriet Iul. --.

rătăcia cu sufletul în ță-

|

!

A doua di, un sicriă frumos, împodobit cu ţinte
de argint,

cu semnul

semi-lunil pe capac

și purtatpe

umerele nâstre,

fu aședat sub cea mai pletâsă salcie din grădină,
cu capul
îndreptat spre Răsării. Nici preoți, nici rude
nu erai în jurul
sicriului,
_

dar eram noi, prieteni de altă lege, agonisiţi
- la bătrâneţe, care. stam îngenunchiați și plângeam din de el
inimă
pe bunul și scumpul

Aliuţă.

!

Ă

:

Ia

Pe mormintul lui este astădi 0 marmură albă,
pe care sint
săpate cu litere de. aur cuvintele
Iul Bujor:
«Acest bătrân,

și el

era

turc».

ucis 'mișelesce, a apărat

o casă de creștin,
”

Aci tata sfârşi de povestit: iar noi am rămas tăcuţi și cu:
lacrimile în ochi, şi, inultă vreme după aceea, figura bună a:
lut Aliuţă nu înceta de a2 se amesteca noptea în visurile nostre ,
copilărescl.
N.

Gane.

Explicare. — In acâstă naraţiune poetică, înî afară de multe din
cunoscutele mijloce stilistic e, poetul întrebuinţâză o figură .de
gândire cu care n'am făcut cunoscinţă până acum. Ast-fel, spre a
ne atrage atenţiunea mai mult şi spre a ne impresiona în acelaș
timp de faptul ce povestesce, când ne.spune ce a făcut Bujor
ajungând înain.ea bisericii:
«bujor de: dată se „presce, ia la ochi pe clopotar Și... o Dâmne ce vidul... În momentul în care trăsni arma, vidui pe nenorocitul clopotar cădând dea-rota în aer —>

el se opresce

după

«şi»,

când ne-am

fi aşteptat

pune mai multe puncte, face apoi o exclamare,
ţia și tocmai pe urmă
E o suspensiune.

ne „Spune,
.

să

continue,

schimbă

construc-

ce s'a. întâmplat
.

cu: clopotarul.

$ 78. 'Teorie.— Figura de cugetare, prin careo soriitorul nu:
spune deodată 'ceea-ce voesce, ci-și întrerupe. gândirea câteva clipe, cu scop, ca să ne atragă atenţiunea, şi să ne împresioneze

mai

Exerciţiul
cuvint-şi

viu,

se

XCIIL.

figuri de

numesce

suspensiune.

=. Să se spună ce epitete,

cugetare

mal caracteristice,

acâstă composiţiune.

figură de :

se' găsesc

în
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LĂPUŞNENUL

ALEXANDRU

„1565-— 1569

.
-

“Dacă vot nu mă vreţi, eă vă vreaă....
pi

Iacob. Erăclid, poreclit Despotul,: perise ucis de buzduganul
lut Ștefan-Tomșa, care acum cârmuia "Țara, dar: Alexandru
Lăpuşnenul, după înfrângerea sa, în două rânduri, de oștile
Despotulul, fugind la Constantinopol isbutise a lua oști tur-

.

cescl .și se înturna. acum să isgonescă pe. răpitorul 'Pomșa și
„să-și ia scaunul, pe care nu l-ar fi perdut, de n'ar fi fost
vîndut de boeri. Întrase în Moldova întovărășit de șepte mil
-spahil

și “de

vre-o

„trei mil

ste de strinsură.

Insă, pe lângă aceste, avea porunci împărătesci către Hanul
Tătarilor Nogaj, ca să-i dea orl-cât ajutor de ste va cere.
„Lăpușn6nul mergea alăturea cu Vornicul Bogdan, amândoi
călări pe armăsari turcesci și înarmaţi din cap până în picidre,
— "Ce socoţi, Bogdane, dise dopă puțină tăcere, isbândi-vom
ore ?
„— Să nu te îndoescl Măria 'Ta, răspunse curtesanul ; Țara
geme. subt asuprirea Tomșei. Ostea t6tă se va supune, cum
i se va făgădui mai mare simbrie. Boeril, “câţi Y-ati mal lăsat
vii, numai frica morţii îi mal: ţihe ; dar, cum vor vedea că
„Măria Ta vil cu putere, îndată vor alerga și-l vor lăsa.
— Să dee Dumnegeii, să n'am nevoe a face ceea-ce a făcut
- Mireca-Vodă la” Munteni ; dar, ţl-am mal spus, eii îl cunosc
i pe

Doeril noştri,

căci am: "mal

trăit cu

dinşii.

O

— Acesta rămâne la înalta înţelepciune a Măriei Tale.
„Vorbind așa, ati ajuns aprope de Tecucii,. unde poposiră
la o dumbravă.
?
— Dâmne, dise un aprod_ apropiindu- sc, nisce hoeri, sosind
acum, cer să se înfăţişeze la Măria 'Ta.
"
—

“Vie,

răspunse

Curend intrară

Alexandru.

sub

- :

cortul, “unde el

boerii și căpitanii să, patru

Pa

şedea

_

-

înconjurat de

boeri, din care doi mai bătrâni,

iar doi juni. Aceştia erăii vornicul Moţoc, postelnicul Veveriţă,
spătarul “Spancioe și Stroici.
„ Apropiindu-se” de Alexandru Vodă, se inchinare până la
pămint, fără a-i săruta p6la după obicei. - — Bine. aţi venit, hoeri! dise acesta, "silindu-se a zimbi.

— Să fil Măria Ta sănătos , răspunseră, boeril.

i

— Am audit, urmă: Alexandru, de bântuirile Ţării şi ani
venit. “So mântui ; sciă că Țara in'așteptă cu bucurie.
— Bă nu bănuesci "Măria Ta, dise Moţoc, "Țara. este liniștită,
și pote că Măria Ta a! audit lucrarile, precum. nu sint ; că

.

2 LIRI
așa . este obiceiul
măsar.

SER

norodului mostra, să facă din finţar. ar-

Pentru aceea, obștia ne-a

trimes

pe_noi să-ţi spunem.

că norodul nu te vrea, "nicl te iubesce, și Măria

Ta să te în-

-

.-.

torei înapoi, ca...

: — Dacă toi nu mă vreţi, eu vă vreaii, răspunse Laponenul;
al căruia ochi schinteiară, ca un fulger; Şi, dacă vol nu mă.
iubiţi, lei vă iubesc pe . ol, şi voii merge cu voea ori fără
voea vostră. Să m& întorc? Mal de grabă își vai întorce Dunărea cursul îndărăpt. .A! nu mă vrea ara! iNu mă vreţi
„YVOk, cum

înţeleg !

.

.

.

,

— Solului nu i se.tae capul, - dise Spancioc;. noi sîntem.
datori a-ți spune adevărul. Boerii sînt hotăriţi a pribegi la
Unguri, la Leși și la Munteni, pe-unde ai toţi rude şi prieteni.
Vor veni cu--oști străine, şi val „de biata "Țară, când vom!
avea r&shbe între noi, şi pote Și Măriei Tale nu-i va îi bine,
pentru că Domnul

Ștefan. Tomșa...

—— Tomșa! E] te-a învățat a vorbi cu. atâta dârzie ? Nu
sciii cine m& opresce să nu-ţi sfărâna răselele din gură cu
buzduganul acesta, dise apucând măciuca, de. arme din mâna.
lui Bogdan. 'Picălosul acel de "Tomşa, v'aii învăţat ?
:

— Ticălos nu pâte fi acel ce 'sa
"Unsul lul Dumnedeii,

_—

învrednicit a se

numi

7

[i

qise - “Veveriţă. -

AU dâr nu sînt

și eu

-Unsul lui

Dumnedeii 2 AU

d6ră.

nu mi-ați jurat și mie credință, când eram numai stolnicul
Petre?Nu m'aţi ales vol? Cum a fost oblăduirea mea? Ce
sânge

am

vărsat? Care

câștige dreptate

s'a

întors

de

la ușa

şi mângăere ? Și însă acum nu

iubiţi ? Ha! ha! ha!.
Ridea ; muschii- se suciau în
dipia.
EP
-

mea,

mă

fără

să

vreţi, nu

Ă mă

risul acesta; şi ochii lui h6jma
.

— Cu voea Măriei Tale, dise Stroici, vedem că moșia nâstră
o.să cadă de iznâvă în călearea; păgânilor. Când astă, negură
de Turci va prăda și va pustii Vara, peste ce vel domni
Măria Ta?
— Şi cu ce vel sătura lăcomia acestor cdte. de păgâni, co
aduet, cu Măria Ta? adăogi Spancioc.
7
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*— Cu averile v6stre, nu cu bani! țăranilor, pe care-i jupuiţi.
vol. Voi mulgeţi laptele "Țării, dar a venit vremea să vă mulg
şi eti pe vol... Destul, „boeri ! Int6rceţi-vă şi spuneţi celui ce

vai trimis, ca să se ferâscă să nu daii peste el, de nu vrea
să fac din ciolanele lui .surle și din pielea lui, căptușală do-

belor mele. a
o
Boeril eșiră mâhniţi; Moţoc rămase,

ț

— Ce-a! rămas? întrebă Lăpuşnânul.
—- Dâmne! Dâmne! dise Moţoc, cădend în genunchi, nu
ne pedepsi pe noi după: fără-de-legile nâstre! Adu-ţi aminte

că ești păminien, adu-ţi aminte de disa Scripturii și 6rtă gre-

șiților 81! Cruţă pe biata "Țară, Dâmne !. Slobâde oștile aceste
de păgâni;

“Ta,

vină numai

şi noi chezeşluim

cu câţi Molduveri! al pe lânsă

Măria

că _un fir de păr nu se va clăti din

capul Inălţimi! Tale ; și, de-ţi vor trebui oști, ne vom înarma
NOI, cu femel și copil, vom “ridica Țara în picire, vom ridica

„Slu-și.
gile
vecinii noştri. Increde-teîn not!

,

„— Să mă încred în voi? dise Lăpuşn€nul, înțelegând planul
lui. Pe semne gândesci că eii nu sciă dicătdrea moldovenescă:
«lupul -părul schimbă, iar năravul ba ?> Pe semne nu vă cunosc eii, și pe tine mal virtos? Nu sciă că, fiind mai
mare

peste

oștile mele,

cum ai vădut că mi'aii biruit, m'ar lăsat?

Veveriţă îm! este vechii

ascuns.

Spancioc

dușman,

este încă tin,

dar încal nicivdată nu

în inima

sia

lu! „este iubire

de moșie ; îmi place a privi sumeţia lui, pe care
nu se silesce a o tăinui. Stroici este un copil care nu cunâsce
încă

pre Omen, nu scie ce este îmbunarea şi îninciuna ; lul.i
se

vindut, pe Despot,

mi'ai

vin-lut și pe mine,

vel

vinde şi pe

Tomșa; spune-mi, naș fi un nătărăă de frunte,
când m'aș încrede în tine? Eu te ert însă, că aY-îndrăsnit a crede
că iar
m& vel înșela, și îţi făgăduesc că sabia
meă nu se va mânii
în sânzele tăi; te voii cruța, căci îm! ești
trebuitor, ca să
m& mal ușurezi de blestemurile norodului.
Sint alţi trântori,
de care trebue curăţit stupul.
-

.

—

7

pare că tâte pasările ce sbâră se mănâncă. Dar tu, Muţâce?
Invechit în dile rele, deprins a te civcoi la toți Domnil,
al
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Moţoc îl sărută mâna, asemenea cânelui, care, în loc să
musce, linge mâna, care-l bate. EI era mulţumit de făgăduinţa.
ce câștigase; scia

că Alexandru

Vodă

a să aibă nevoe de un,

intrigant, precum era el. Deputaţii. erai porunciţi de. Tomșa,
ca, neputend înturna'pe Lăpuşnânul din cale, să-și urmeze"
drumul la Constantinopol, unde, prin jalobe și dare de bani,
să mijlocâscă mazilia Iul. Dar, vădend că el venia cu insisi
învoirea Porții, pe de altă parte, sfiindu-se a se întorce fără
nici o 'ispravă la “Tomșa, ceru voe săi r&mâe a-l întovărăşi.
Acesta era planul lui Moţoc, ca să se potă lipi de Lăpușnenul,
Voea i se dete. .

7

AI să dal semă,

A

Dâmnă.l...

Tomșa, nesimțindu-se în stare a se împotrivi, fugise în Valahia, și Lăpușnânul nu întâlnise nici o împiedicare în drumul
său. Norodul pretutindeni îl. întâmpină cu bucurie și nădejde,
aducându-și aminte. de întâia lui domnie, în care el nu avusese vreme a-și "desveli uritul caracter.
Boeril însă tremăraii. EI aveai două mari cuvinte a fi în-_
grijii : sciaii că norodul îi urăsce și că Domnul nu-i iubesce.

Indată ce
tote

cetăţile

sosise,

„Strice prin acesta

sub

adăpostul

Lăpuşnenul porunci să umple cu lemne

Muldovel,
asilul

afară

|

de Hutin, și le arse, vrând să

nemulţumiţilor,

„care,

de

multe

ori,

zidurilor acestora, urziaii comploturi și aţiţai

revolte. Ca: să se

sece

influența

boerilor și să. stârpescă

cui-.

burile teudalităţir,. îi despâie

de averi, sub feluri de pretexte,

lipsindu-, cu acest. chip, de

singurul

mijluc

cu

care “puteai

ademeni şi corumpe pe norod.
Dar, nesocotind de ajuns planul acesta, îi omora din când
în când.

'La

cea

mal'mică

greșală

dregătorâscă,

la cea mai

mică plângere ce i se arăta, capul vinovatului se spânzura
în pârta curţii, cu o ţidulă vestitdre greșalel lul, adevărate
sai plăsmuite, și el nu. apuca + să putredescă, când, alt cap îl
lua locul.
E

.

-
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»... Nimenk-nu îndrăsnia a grăi împotriva lul, cu cât mal virtos
a. lucra ce-va. O gvardie numerdsă de lefegil Albanezi, Sârbi,
Unguri, isgoniţi pentru relele lor fapte, își aflaseră scăpare
lângă ' Alexandru, care, plătindu-i bine,îl avea hărăziţi; iar

oștile moldovene sub căpitani, creaturi ale lui, le ţinea pe
margini ;. slobodind însă pe. oștași pe la. casele! lor, le mărginise în 'puţin număr.
;
|
Dă
|
Intro qi, el se: plimba singur prin sala /palatulul „dlomnesc.
Avusese o lungă vorbă cu :Moţoc, care intrase iar în favor
şi care

eşia,

după

ce

îl înfăţişase planul

unei nouă contri-

" buţii. Se. părea nGastâmpărat, yorbia singur şi se cunoscea
că mediteză vre-o nouă. morie, vre-o nouă daună, când, o

ușă lăturalnică, deschidendu-se, lăsă să între Domna Rucsanda.
- >" La mârtea părintelui ei, -a bunului Petru Rareş, care, dice
cronica, cu multă jale și mâhniciune a tuturor, s'a, îngropat în

„ sfinta mânăstire Probota, zidită de el, Rucesanda rămăsese în fragedă vârstă, sub tutoratula doi fraţi inat mari, Iliaș și Ştefan.

„ liaș, urmând în tronul părintelui săi, după o scurtă și desfrânată
“domnie, se duse la Constantinopol,
unde îmbrățișă mahome-

;tismul, și, în locul lui, se sui pe tron Ştefan. Acesta fu mal rii

„decât fratele său ; începu a sili pe străini şi pe catolici a-ȘI le". păda legea, și multe familii bogate, ce se locuiseră în ţară,
pribe-

* Siră din pricina acesta, aducend sărăcie pămîntului și cădere
„negoţului.

Boeril, care cei mat

"lonil și cu Ungurii,

-

mulţi eraii încuscriţi cu Po-

se supărară Şi, corespundendu-se cu.boerii

pribegi, hotăriră peirea-lul. POt%ar mal fi întârdiat a-și pune
în lucrare planul, dacă

desfrenarea. lui

nu l-ar fi: grăbit. Intr'o

di, când se -afla la Țuţora, ne mai așteptând sosirea boerilor :
pribegi, „boerii ce erai cu dinsul, ca “să nu-l- scape, aii tăiat

: frânghiile cortului, sub
„ucis.
|
„

carele el ședea, şi, dând năvală, l-ai
-

Acun, numai Rucsanda r&măsese din familia, Jul
Petru Rareș,

și pe dinsa boeril ucigași o hotăriseră afi Soţie unul 6re-cărul

numit Joldea, pe care el îl aleseră de Domn.
Dar Lăpuşnenul,
ales de boeril pribegi, întâmpinând pe Joldea,
îl: birui şi, prin-

dendu-], îl tăie. nasul

și-l dete la călugirie ; și,
ca să tragă
N

=

241

Ă

3

inimile norodului, în care viia încă pomenirea lui Rareș, se.
însură. și luă el pe fiica lul.
Ast-fel. gingașa. Rucsanda ajunse a fi partea biruitorulut.
Când intră în sală, ea era îmbrăcată în tâtă pompa. cure
nită unei soții, fiice și surori

de

Domn.

”

Peste zobonul de stofă, aurită, purta un benișel de felendreş
albastru, blănit cu samur, ale căruia mânice atârnat dinapoi;
cra încinsă cu un colan de aur, ce se închidea cu mari paf-”.
“tale de- matostat, împrejurate

cu . pietre

scumpe; iar pe

gru-

|

mazii el atârna o salbă de multe şiruri de mărgăritare. Șlicul
de samur, pus cam într'o parte, era. împodobit cu un surguciii
alb și sprijinit cu o fl6re mare de smaragde. Părul ei, după
moda de atunci, se împărţia despletit pe: umerii şi spatele :
sale. Figura ei avea acea frumuseţe, care făcea .odiniră vestite pe femeile României și care se găsesce rar acum, de-.
generând cu amestecul naţiilor străine. Ea însă era tristă și
tânjitore, ca fl6rea

umbrâscă. Ea

expusă

arșiţei s6relui,

văduse. murind” pe părinţii

frate lepădându- Și religia și pe

ce nu

are

nimic s'o

să, privise

cel-l-alt, ucis ; şi mat

pe în

întâi ho-

tărită de obște a fi soţia. lui Joldea (pe care nici îl scia), acum
fusese silită de aceeaşi” obște, care dispunea de inima cei, fără
a 0 mai întreba, a da mâna lui Alexandru Vodă, pe care, cinstindu-l

și

supuindu-i-se

ca

unul

bărbat,

ar fi voit să-l iu-

bâscă, dacă ar.fi aflat în el cât de puţină simţire omenescă.
Apropiindu-se, se plecă şi-l sărută mâna. Lăpușnenul o
apucă de mijloc și eiiicând-o, ca pe o pană, o „puse pe genuchil să).
— Ce veste, frumosa mea Dârană ? dise el, sărutând-o pe
ne) ce pricină te face astădi, când nu-l sărbătâre, a-ţi
lăsa fusele ? Cine te-a trezit așa de diminsță ?
— Lacrărhile jupâneselor văduve, care se varsă la ușa me--

și care strigă răsplătire la Domnul Cristos
citore, pentru

sângele care verși.

Lăpușnenul,. posomorindu- se,
,

cădu
—

M
și la Sfinta Năs-

la picidrele lui.
|
0 bunul mei Domn!

Carte de citire şi. compositiune,

desfăcu

vitezul meii
cl, 1V, Dragomirescu.
e

braţele ; nucsanda
soţ !. urmă

ea,destul
|

16

.
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Ajungi atâta sânge vărsat,

atâtea văduve,

atâția s&rmant !

Gândesce că. Măria Ta ești prea puternic. și că, nisce săraci
boeri nu-ți pot strica. Ce-ţi lipsesce Măriei Tale? Nat cu
nimeni r&sboiii; Țara este, liniștită și supusă. E, Dumnedei
scie, "cât te iubese! Și copii! Mărie Tale sint frumoşi și tineri.

Judecă că după viaţă este și morte și că Măria Ta eșii muritor și al să dai sema!

Pentru

că cu mânăstirile nu se răs-

„cumpără sângele, ci mai ales ispitesci și înfrunţi pe Dumnedeii,

„socotind, că, făcend biserici, îl poţi împăca, . și....

-—7 Muere nesocotită! strigă Lăpușnenul,. sărind drept în
pi- cidre, și mâna, lui prin deprindere se rezemă pe junghiul
din
cingăt6rea sa;. dar îndată, stăpânindu-se, se plecă şi,
ridicând

pe Rucsanda

de jos:

.

.

— Dâmna mea!. în dise, să nu-ți mai scape din gură
ast-fel
„de vorbe nebune, că, d&i, nu sciii: ce se pote întâmpla.
Mulțumesce

Sfintului

mare

mucenic

Dimitrie,

isvoritorul de mir,

al cărui hram. se prăznuescela biserica ce no!
l-am făcut la
Pângăraţi, că ne-a oprit de a face un “păcat,
aducându-ne
aminte că ești mama copiilor. noștri.
|

—

De aș sci că mă vel și omori, nu pot să tac. Erik, când

voiam să intru,

o jupânesă

cu cinci copil s'a, aruncat înaintea

rădvanului. meti și ma oprit, arătându-mi un cap
țintuit în
porta curţii. Ai să dal s6ma, Dâmnă! îmi dise,
că lași pe

bărbatul tău

să ne tae părinții, bărbaţii

şi fraţir.... Uită-te,

Dâmnă, acesta-i bărbatul meii, tatăl copiilor acestora,
care ai
rămas săraci! Uită-te — Și îmi arată capul
sângeros, și. capul

se uita la” mine grozav ! — Ah ! stăpâne !.De atunci neîncetat
văd capul

—
—

acela şi mi-e

tot

frică 1 Nu pot să m&

odihnesc |!

Si ce vrei? întrebă Lăpușnânul zimbind.
. *
Vreaii să nu mat verși sânge, să încetezii că
omorul,

-să nu mai văd capete

tăiate, că sare inima din mine.

|

— IN făgăduese:că de poimâne nu vei mal
vedea, răspunse
Alexandru Vodă ; şi mâne îți vol da
un l6e de fricii,

— Cum? ce vrei să ic?

„:— Mâne vei vedea.
copiil și caută de

Acum, dragă,

casă, cum

a

Dâmnă; duzte de-i vedi

se cuvine

unej bune

gospodine, |
2
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și pune la cală să ne gătâscă un osp8 căci mâne. daii masă
mare boerilor.
Dâmna Rucsanda eși, după ce iarăși it sărută mâna. Bar.
batul stii o petrecu până la uşă.
|
— EI! pus-al tote la cale, întrebă el, viind grabnic către.

armașul săi, care intrase atunci ?
—.Tot este gata.
— Dar 6re vor veni?
— Vor veni.

|
IL.
Capul

lui Moloc

vrem..

De cu s6ră, se ficuie de scire. tuturor boerilor să se adune
a doua (i, fiind st&rbătâre la Mitropolie, unde era să fie şi
Domnul, ca să „asculte. I6turghia, și apoi să vie să. -prânzâscă
la curte.:
.
Când sosi Alexandru Vodă, sfinta slujbă începuse, și boerii
erai toţi adunaţi.
|
Impotriva obiceiului săi, Lăpuşnenul în diua, aceea era. îm_brăcat cu tâtă pompa domnâscă. Purta cor6na Paleulogilor și,
peste dulama. poloneză de catifea stacojie, avea, cabaniţă, turcescă. Nici o armă nu avea
prăselele. de aur ; iar, printre

alta decât un mic junghiu, cu
bumbii dulămil, se zăria o zea

de sirmă.
După ce a ascultat sfinta slujbă, sa coborit din strană, sa
închinat pe la icâne și, apropiindu- se de racla Sfintului IOn

cel Noii, s'a. plecat cu mare smerenie. și a sărutat mâştele
Sfatului. Spun că, în minutul acela, el era, forte galben la faţă
și că racla Sfintului ar fi tresărit.:
După” acesta,

suindu- -se iarăși în 1 strană, „se

boeri și (lise:
<Boeri d-vostră ! De

înturnă

către

la venirea

până astâd, am arătat asprime

mea

cu a doua domnie

și

către mulţi ; m'am arătat cum-

plit, r&ă, vărsând sângele multora. Unul Dumnegeii scie, de
nu mi-a părut rău și de nu mă căese de acesta; dar d-vâstră
£
sciți, că m'a silit numai dorinţa de a vedea contenind gâlce-

|

.
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vurile și vindările unora și altora, care ţintiai la risipa Ţării
şi la peirea mea. Astăqi sînt alt-fel trebile. Boeril și-aii venit
în cunoscință ; ai vădut că turma nu pote fi fără păstor, pen-

tru că dice Mântuitorul :

“prăscia, oile».

«Bate-voiii

păstorul

_

și se vor îm-

_-

«Boeri d-vâstră ! să trăim de acum în pace, iubindu-ne, ca
nisce frați, pentru că acâsta este una din cele dece porunci:
Să iubescă pe apropele l&ă, ca însu-ți pe tine, și șă ne ertăm unii pe alţii, pentru că sîntem muritori, rugându-ne Dom-

"nului nostru lisus Cristos» — își făcu cruce —

<să ne erte

nou& greșalele, precum ertăm şi noi greșiţilor noștri».
- Sfârşind acestă deșențată .cuvintare, merse în mijlocul pisericil, și, după ce se închină iarăși, se înturnă spre norod în
față, în drepta și în' stânga, dicond :
_— Ertaţi-mă, 6meni buni şi boeri d-vâstră V
- — Dumnedeii să te erte, Măria Ta! răspunseră toti, afară
de. doi juni boeri, ce staii gânditori, rezemaţi de un mormint,
„lângă

ușă;

însă

nimeni

nu

le-a luat sema.

Lăpușnenul eși din biserică,'poftind
ospăteze împreună : și, încălecând, se

-

-

pe boeri să vie ca s
înturnă la palat. Tajţ

se împrăsciară.

— Cum îţi pare? dise unul din oorit care
e
i-am vădut că
nu -ertase pe Alexandru Vodă.
„— "Te sfătuese să nu te duci astă la dinsul la masă, rs
punse cel-l-alt; şi se amestecară în norod. Aceştia erati Spancioc și Stroici. a
|

La, curte se făcuse mare gătire pentru ospăţul acesta. Vestea.
se împrăsciase

că

Domnul

se îimpăcase cu

boeril;

și boeril se.

bucuraii de o schimbare, ce le dă nădejde că vor putea ocupa
iarăși posturi, ca să adune nouă avuţie din sudârea ţăranulul.
Cât pentru norod, el era:-indiferent: el, din împăcarea acăsta,
nu aștepta vre-un bine, nici prepunea vre-un rţi. Norodul se
învoia

cu

oblăduirea

lui Alexandru Vodă;

ministrului săii "Moţoc, -care întrebuința
- Domn, spre

împilarea glâtei. Căci,

cârtia. numa! asupra

creditul,

ce avea. la

de: și eraii necontenite jalo-

-
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bele” obștei pentru jafurile lui Moţoc,
pundea, sai nu

Lăpuşnenul, sait nu r&ș-

le asculta.

Câsul prânzului apropiindu-se, boerii începură a. veni că=
lări, întovărășiţi fie-care de câte două-trei slugi. Luară sema.
însă, că curtea era: plină; de lefegil înarmaţi și că patru tunuri
stai îndreptate spre portă ; dar socotiaii că sînt puse pentru:
a serba, după obiceiii, ceremonia prin . salve. Unii pote că-și
prepuneaii vre-o cursă, dar, odată intrând, nu se mal puteai
înturna, căcl porţile

erai

străjuite

și păzitorii porunciţi

a nu

lăsa să €să nimeni.
*
N
Adunându-se boerii, patru-deci și șapte la : număr, Lăpuș-,
* nânul se puse în capul mesei, având la drepta pe logofătul |.
Trotușan şi în stânga

pe

Moţoc.

bucatele se aduseră: la masă.

Incepură

a dice

din

surle, şi

:

-

În Moldova,- pe vremea. aceea nu se introdusese încă moda |
mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea. în câte-va,
feluri de bucate. După borşul polonez, veniaii mâncări gre„Cescl fierte” cu verdeţuri, care plutiaii în unt;

apoi

pilaful tur-

cesc, și, în sfârșit, fripturile cosmopolite. Pânza, mese! și șer-

* vetele erait de filaliii ţesute în casă. Tipsiile pe care aduceati
bucatele, talgerile. şi paharele erati. de argint. Pe lângă perete
stati aședate mai multe ulci6re pântecâse pline de vin de Odobesci și Cotnar,.și la spatele fie-căruia boer dvoria câte o
slugă, care <dregea». T6te aceste slugi erai înarmate.

În curte, pe lângă doi juncă și patru berbeci fripţi,. 'eraii trel *
bolobâce desfundate, pline de vin ; slujitoril 'mâncaii și beaii;
boerii mâncat şi beat. Acum, capetele începură a se înfierbinta:

vinul. își făcea lucrarea, boeril închina
vivate

sgomotâse,

la care

răspundeaiu

și. uraii pe Domn

cu

lefegiil prin chiote,

tu-:

nurile prin bubuit.

Acum era aprâpe a se scula de lă masă, când Vevariţă ridică |
paharul și închinând

qise:

«Să trăescl: întru mulţi ani, Măria

Ta! Să stăpânesci Tara în pace, și milostivitul Dumnedeii să
te întărâscă

în gândul ce al pus,

și a bântui: norodul...

de a nu

mal

|

strica

7

pe boeri

z:
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N'apucâ 'să starş&scă, căci buzduganul armașului, lovindu-l
drept în frunte, îl dobori la pămînt.
— Al!'voi ocăriţi pe Domnul vostru! strigă acesta; pe ei
flăcăi! — In minut, toţi slujitorii, de pe la. spatele boerilor, scoend junghiurile, îi loviră; și alți ostași, aduşi-de căpitanul de
lefegii, intrară şi se năpustiră cu săbiile în el. Cât pentru
Lăpușnenul, el luase pe.Moţoc de mână și se retrăsese lângă

o ferâstră deschisă, de unde privia, măcelăria ce începuse. El
ridea; iar. Moţoc, silindu-se a ride, ca să placă stăpânului,
simţia părul sbârlindu-i-se pe cap și dinţii să! clănțănind. Și

cu adevărat eră grâză a privi acâstă scenă sângerâsă:
— Inchipuescă-și cine-va, într'o sală de cinci stânjeni lungă și patra,
de lată,:o sută şi mai mulţi -6meni : ucigași și hotăriţi spre
ucidere, călâ! și'osândiţi, luptându-se, unii cu furia desnădejde!
şi alţii cu aprinderea beţiei. Boerii, neavând nici o arijă, sur-

prinși mișelesce pe 'din dos, fără arme, cădeaii fără a se împotrivi. Cei mai bătrâni muriaii făcându-și cruce ; mulți însă,
din cel,mai juni,se apăraii cu turbare; scaunele, talgerele,
tacâmurile mesei s6 făceaii arme în mâna lor; unii, deși
răniţi, se încleștai cu furie de gâtul ucigașilor, și, nesocotind
ranelece primeaii, îi stringeati până îi înnădușiait: Dacă vre-unul
„ apuca vre-o sabie își vindea scump viața. Mulţi lefegi! pieriră,
dar, în sfârșit, nu mai rămase nici-un boer vit. Patru-dectşi-șepte de trupuri zăceai pe parchet! În lupta și trânta
acâsta, masa, se răsturnase ; ulcidrele se spărseseră, şi vinul,
amestecat cu sânge, făcuse o baltă pe. lespedile salei.

„Odată

cu omorul de sus, începuse uciderea şi în curte, Slu-

gile boerilor, vădendu-se lovite fără de. veste de soldaţi, plecară de fugă. Puţini, care scăpară -cu viaţă, apucând a sări
peste ziduri, dase larmă pe la, casele boerilor ; și, invitând p6
; alte slugi -și 6meni boeresci, burzuluiseră norodul, “şi tot orașul
alergase la pârta curţii, pe care începuse a o tăia cu securile.
Ostașii, ameţiţi de beţie, făcea numai o slabă împotrivire.
Glâta se întărâta din minut în minut mat mult,
Lăpușnnul,

pe

care

îl

însciinţase

de

pornirea

norodului;

trimise pe armașul, să-l întrebe ce vor și ce cer? Armașul eși

047
-

—

EX, vornice Moţoce, dise apoi, înturnândii se. spre acesta,

spune, nam

făcut: bine

că

m'am

inâhtuit

de

răi aceștia

și

am scăpat Ţara de o 'așa'râe?
— Măria Ta al urmat cu mare înţelepciune, răspunse mMâr- șav ul curtesan; ei de mult aveam de gând să sfătuesc” pe
Măria Ta la acesta, dar văd că înţelepciunea “Măriel Tale a
apucat mal înainte

şi a! făcut bine că l-ai tăiat; pentru- Că.

Să
fiind-că... era să...
— Vid că: armașul întârgie, dise” Lăpușnenul curmând pe
Moţoc, care se: învălmășia în vorbă. Îmi vine să poruncese
să dea cu tunurile în prostimea, „aceea. Ha, cum socoţi și
dumneta 2
- — Așa, așa, să-I împrăscie cu tunurile ; -nu-i vre-o păgubă
cor

muri câte-va

de. mojici, de vreme

sute

boeri. Da, să-i omâre

de istov.

ce aii perit atâţia

771:

_ '-:

— ME aşteptam Saud asemenea râspuns, dise cu oțerire
Lăpușnenul, dar.să vedem întâi ce vor.
«
- În vremea acâsta, armașul se sui pe,porta curţii şi, făcond
semn, strigă: «Omeni buni! Măria Sa Vodă întrebă ce 'vreți
"Si ce cereţi, şi pentru 'ce aţi venit aşa cu zurba ?9.
Prostimea

rămase cu

gura

căscată.

Ea

nu'se

aștepta

la,

asemenea întrebare. Venise, fără să scie pentru ce a venit și

ce vrea.

Incepu a se stringe

în “cete, cete, și a .se întreba |

unii pe alţii ce să câră. In sfârșit, incepură a striga:
:— Să micșoreze' dăjdiile 1—Să nu 'ne zapci6scă!
— Să nu ne mal împlinescă — Să nu ne mai jefutscă!
— Am rămas'săraci ! — N'avem bani ! — Ni “l-ai luat toţi
Moţoc! 'Moţoe!— EI ne belesce și ne prădă! — EI sfătuesce pe
Vodă !— Să mâră!
— Moţoc să mâră 1— Capul Iul Moţoc. vrem |
„Acest din urmă cuvînt, găsind un ecoii: în tâte inimile, fu

că 0 schintee electrică.
acest
—
—
—

Tâte: glasurile se făcură un glas, și -

glas striga: «capul lui Moţoc vrem»!
Ce 'cer? întrebă Lăpușnnul,-vădând pe armașil intrând,
Capul vornicului Moţoc, răspunse.
Cum ?. ce? strigă acesta sărind, ca un om ce „calcă pe
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şerpe ; n'al audit pine, fărtate! Vrei să șuguesci, dar nu-i vreme
de şagă. Ce vorbe sînt acestea | Ce să-facă. cu capul mei ?

În spun că ești surd; n'al audit bine!

”

-— Ba f6rte bine, dise Alexandru Vodă, ascultă singur! Stri- gările lor se aud de aici.
In adevăr, ostașii .ne mat împotrivindu-Sese, norodul începuse
a se căţăra pe ziduri, de unde striga în gura mare: Să ne
„dea pe Moţoc!. Capul lul Moţoc: vrem !
— Oh ! păcătosul de mine! strigă ticălosul;. Maică Prea
Curată Feci6ră, nu mă lăsa să mă prăpădesc!...
Dar ce: le-am făcut eii 6menilor acestora! Născătâre de

Dumnedei,: scapă-mă

de primejdia acâsta, și mă jur să faco

biserică, să postese cât voii mal avea dile, să ferec cu argint

„ iec6na, ta- cea făcătâre de minuni de la mănăstirea Nemţulul !
Dar, milostive -Dâmne,: nu-i asculta pe nisce proști, pe nisce
mojici. Pune să dea cu tunurile într'inşii.... Să moră toţi! Ei
sînt boer

mare ; ei sînt. nisce

proști”!

a

„— Proști dar mulţi, răspunse Lăpușnânul cu sânge rece; să
"OMor 0. mulţime de Gmeni pentru un om, nu.ar fi păcat?
- Judecă dumneta singur. Du-te: de mori pentru binele moșiei
dumitale, cum. diceal însu-ţi, când îmi spunea! că nu mă vrea,
nici mă iubesce Țara. Sînt bucuros că-ţi răsplătesce norodul
pentru slujba ce mi-aY făcut, vindendu- mi 6stea lul Anton
Secheli și mai pe urmă lăsându-mă și trecend în partea Tomei.
— On! nenorocitul. de - mine!. strigă Moţoc, smulgendu-și
„barba ; căci, de pe vorbele tiranului, înţelegea că nu mal.este
"scăpare pentru el. Incai, lăsaţi-mă .să mă duc, să-mi pun casa
la cale] Fie-vă milă de jupânesa și de copilașii mel! Lăsați-mă să mă spovedesc ! Și plângea, şi ţipa, și suspina.
|
— Destul, strigă Lăpuşnânul, nu te. mal boci, ca o muere!
Fii Român verde! Ce să te mai spovedesci ? Ce.ai să spul
duhovnicului?. că ești un tâlhar și an. vindător? Asta. o scie
totă Moldova. Haide ! luaţi-], de-l daţi norodului; şi-l „spuneți
că. ast-fel plătesce Alexandru Vodă celor ce pradă: Țara. . »
Indată armașul și căpitanul-de lefegii începură a-l târâi.
“Ticăitul boer răenia, cât putea, vrend să se împotrivescă ;

——
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dar ce puteai bătrânele lui mâni impotriva celor patru
brațe .
sdravene, care îl trăgeaii!. Vrea să se sprijinâscă în
picidre,
dar se împiedica de trupurile confraţilor săi şi luneca pe
sânele ce se închegase pe. lespedi. In. sfârşit, puterile îi slăbiră,
şi sateliți! tiranului, ducendu-l pe pârta curţii, ma! mult mort

- decât vii,

îl îmbrânciră în mulţime.

-

Ticălosul boer cădu în braţele idrel acesteea cu multe capete, care într'o” clipă îl făcu bucăţi.
Ma
;— Iată cum plătesce Alexandru Vodă la cel ce pradă Țara !
-diseră, trimişii

tiranului.

— Să trăâscă Măria Sa Vodă | respinseră alora. ȘI, mulţu-

:mindu-se de: astă jertfă, se împrăscie. .
“În vreme ce nenorocitul „Moţoc peria. ast-fel,
porunci

să ridice

masa

7

Lăpușnenul

şi să stringă tacâmurile ; apoi puse:să

„“reteze capetele ucișilor şi trupurile le aruncă pe ferâstră.
“După aceea, luând capetele, le aședă în mijlocul mesei pe încet
„Şi cu rândudlă,. puind pe ale celor mal mici boeri dedesupt-și
pe a, celor mai

mari

de-așupra,

după n6m

şi după

ranguri,

„până ce făcu o piramidă de patru-deci-și-șâpte căpăţini, vârful
„căreia se încheia prin. capul. unu! logofăt mare. Apul, spălânduzse pe mâni, merse la o ușă lăturalnică, trase zăvorul și
-drugul de lemn, care o închidea, și intră în apartamentul
Dâmner.
De la, începutul tragedie acesteea, Domna. Ruxandra, nesciind nimic de cele ce se petrecea, era îngrijată. Ea nu putea
afla pricina sgomotului ce audise, . căci, după' obiceiul vremi!
de, atunce),

femeile

nu eşiati din

apartamentul

lor,

şi: slujni- .

„cele nu se puteaii risca în mijlocul unei oștimi, ce nu cunosceaiijce este disciplina. Una din ele, mai îndrăsneţă, eșind,
audise. „vorbă, că. este zurba asupra lul Vodă, și adusese acâstă
veste stăpânei sale.
|
|
Buna

Dâmnă,: temendu-se de

furia. norodului, era speriată,

Și; când a intrat, “Alexandru a, găsit-o - rugându-se dinaintea.
ic6nei, având 'copiil pe. lângă dinsa.
o
— A! strigă ea, slavă Maicii Domnului, “ că. te vad. Mi-a
fost tare frică.

-
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— Pentru. aceea, precum

ţi-am” făgăduit, ţi-am găsit un l6e

de frică. Vino cu mine, Dâmnă.

- .

:

|

-

— Dar ce țipete se audiaii ?
— Nimic.

Slujitorii s'au

fost luat la sfadă,

dar

sai liniştit.

Jicend, acestea, luă pe-Ruxanda de mână și o aduse în sală|
Intru vederea grozavel priv eliști, ea, sloboţi un țipăt strașnie
„ şi- leșină.
- — Femeea

tot

femee,

dise

Lăpuşnenul,

zâmbind

; în loc să

se bucure, ea se sperie. Și, Iuând-o în braţe, o duse în apar“tamentele ei. Apoi, înturnându-se iarăși. în sală, găsi pe căpitanul de lefegii și pe armașul așteptându-l.
'— 'Tu pune să arunce peste zid hoiturile cânilor acestora,
iar tivgele lor să le înșire pe zid, jise lefegiului. Jar tu, adresându-se către" armaș, > să-mi pui mâna pe Spancioc și pe
Stroici.
Insă Stroici și Spancioe erai acun aprope de iNistru. Gonaşii îi ajunseră tocmai când treceai hotarul:
— Spuneţi celui ce vai trimis, strigă către ei: Spancioc,
că ne vom vedea până a nu muri!

IV.
“

„De mă voii scula, pe multi a.
să popesc şi ea.
p

Patru ani trecuseră de la scena acâsta, în vremea cărora Alexandru Vodă, credincios făgăduinţel ce dase Dâmnei
Ruxanda,

nu

may

tăiase

nici

un

boer.. Dar,

pentru

ca să nu

uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omenesci, născoci
feluri de schingiuiri. ”
a
Scotea ochi, tăia mâni, ciuntia şi seca pe.care avea prepus:
însă prepusurile lui erai părelnice; căci nimeni nu mal cuteza.
'a cârti cât de puţin.
.
Ă
“ Cu t6te acestea era neliniștit, căci nu _putuse pune mâna
pe Spancioc și pe Stroici, care ședeati la. Camenița, așteptând și pândind vreme. De şi. avea doi gineri grafl cu mare

influenţă la curtea Poloniei, era îngrijit de acești doi boerl,
să nu învite pe Poloni, care
_.

nu căutaii

decât pretexte spre
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a intra în Moldova; “dar acești doi Români erai prea buni
patrioți, ca să nu judece că răsboiul și venirea. oştilor străine
ar fi fost pieirea Patriei.
“Lăpușnenul le scrisese - în mal “multe. rânduri, ca să; vie,
. legându-se, prin cele mai mari jurăminte, că nu le va face
nimic, dar ei. sciat cât preţuesce jurămintul lui. Ca să-i privegheze mai de aprâpe, se mută în cetatea Hotinulul, pe care
o întări mai cu osebire ; însă aci se bolnăvi:de ling6re. B6la
făcu repedi înaintărt și în curend tiranul se vădu la ușa: mormintului.
”
In delirul frigurilor, i se părea că vede! tâte jeritele crudimit sale fior6se şi ameninţătâre, îngrozindu-l şi chemându-l

la judecata Dumnedeului dreptăţii. In deşert se
patul dureri; căci nu putea afla răgaz.

învertia în

Chemând pe ' Mitropolitul Teofan, pe Episcopi și pe boeri,
și, spuindu-le că se simte sosit..la sfârşitul vieţii, își ceru
ertare de la toţi, umilindu-se ; pe urmă îi rugă'să le fie milă:
de fiul săi Bogdan, pe-care îl lasă, moștân Scaunului, şi să-l
ajute ; căci, fiind în “fragedă vârstă, înconjurat de puternici
vrăjmași, nu se va putea apăra nică pe sine, nici pe Țară, .
de nu va fi unire între boeri şi de nu vor avea dragoste și
supunere către Domn. . «Cât pentru mine», urmă a dice, «de
mă voii și ridica din bola acâsta, sînt hotărit a m& duce
la călugărie în mânăstirea, Slatina, unde să mă spășesc, câte
dile îmi! va may lăsa Dumnedeii. Deci, vă rog , părinţi arhierei, .

de mă veţi vedea aprâpe de mârte, să mă
Nu

putu vorbi

mai

mult.

Convulsiile.

tundeți călugăr...»

îl apucară, și un leșin

și
grozav, ca mârtea, îi îngheţă trupul, “încât Mitropolitul
nume
'puindu-i
călugăriră
îl
sfârșesce,
se
Episcopii, credend că
Paisie, după numele Petru ce avea, “până, a nu se face Domn.

“ După acâsta, .salutând: pe: Domna” Ruxanda, de regentă în

"vremea, minorităţii fiului ei, proclamară

pe Bogdan de Domn.

Apoi îndată porniră stafetele pe la boeril din ţâră și emigrați,
și pe la căpitanii oștilor.
"Abia amurgise, când Stroici şi Spancioce sosiră.
Desoălecând pe la azăe, “alergară cu. pripă la cetate. Ce-

|
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tatea era mută și pustie că un. mormint .uriaș. Nu se audia
: Ndecât murmura, valurilor Nistrului, ce isbiaii regulat stâncosele
"“eX'câste, sure și, gâle, și strigătul monoton al ostașilor de
strajă, care, întru lumina” crepusculului, se: zăriai rezernaţi pe
lungile lor lănci.
- Lăpușnnul se trezise din letargia sa.. ” :

Deschidend ochii, vădu

do! călugări

stând

unul la cap și

altul la picidrele: sale, neclintiți, ca două statul de bronz; se
uită, pe dinsul și se vădu acoperit cu o rasă; pe căpătâiul
său sta un potcap. Vru să ridice mâna și se împiedecâ în
nisce metanii de lână. I se. păru că: vis6ză și iarăși închise
ochii ; dar, redeschidendu-i pese puțin, vădu aceleași. lucruri,
metaniile; poteapul, călugării. .
— Cum te mai simți,- frate Paisie ? a întrebă :unul din +
monahi, vădendu-l că nu dârme.
.
..
„.- Numele acesta îl- aduse aminte de tote cele ce se petrecuseră. Sângele într'însul începu a fierbe; și, sculându-se pe
jumătate

:.

>—,.Ce pocitănil sint aceste ? strigă. —

Al!volvă jucaţi cu

mine ! Afară. boaite! Eșiţi, că pe toţi vă omor ! — Și căuta o

armă pe lângă el, dar, negăsind decât poteapul, îl asvarli cu
mânie în capul unui călugăr.
Intru audul. strigătelor luy, Domna cu fiu &% Mitropolitul,
boerii, slugile intrară toţi în odae.
„Chiar atunci, cel dot boeri . veniseră - și staă ascultând
la, ușă,
— A! vol m'aţi călugărit, strigă “Lapusnânul, cu glas ră- .

gușit

și. sperios ; gândi

că. veţi

scăpa

de mine?

Dar

să vă.

6să din minte ! Dumnedeii sai Dracul.m& va însănătoși, şi..
— Nenorocite, nu huli ! îl curmă: Mitropolitul ; uiţi că ești
în câsul morţii ! Gândesce că, prin hulele şi strigările tale, -“sperii pe astă femee nevinovată și_ acest, copil, în care se

rezemă nădejdea

Moldovei...

i

-— Boiată făţarnică ! adăogă bolnavul, sbuciumâduse a se
scula din pat, tacă-ţi gura ; că ei, care te-am'făcut Mitro|
polit, eii te desmitropoleso. pre ați Popit, Yoi,; dar, de mă voii
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.

îndrepta, pe mulți am să popese Și eii.. Iar pe căţeua asta
voii so tai în patru bucăți, împreună cu ţincul ei, casă
nu mal asculte sfaturile boaitelor și a “dușmanilor „mei. Minte
acel ce dice - “că sînt călugăr, sînt Domn ! Sînt Alexandru

Vodă 1... Săriţi flăcăr ! Unde-s “voinici! mel ?... Daţi! daţi de.
tot! Eă,v5 poruncesc, Ucideţi-l pe toţi 1... Nici unul să nu,
scape !. A! mă înnăduș |... Apă! apă! apă! — și cădu răsturnat pe spate, horcăind de turbare şi de mânie.
Dâmna și Mitropolitul eşiră. La ușă i întâmpinară Stroici
și Spancioe. ”
„— Dâmnă ! dise Spancioc, apucând de mână pe Ruxanda
omul acesta trebue „să moră numaidecât. lată un praf, pune -

în băutura Iul...

|

!

— Otravă ! strigă ea, înfiorându-se.
— Otravă, urmă Spancioc. De nu.va muri “îndată omul
acesta, viața Măriey, Tale și a. copilului acestuia este în-pri“ mejdie. Destul a trăit

să scape fiul.

câtă și destule

|

a făcut.

M6ră

|

tatăl, ca

e

O slugă și

|

— Ce este? întrebă Dâmna:
'— Bolnavul s'a trezit și :cere apă și pe fiul săi. Mi-a dis
să mu mă duc fără el.
.
_:— Oh! vrea să-l ombre,. răcni duidsa' mamă, stingend cu
furie copilul -la sîn. ..
— Nu-i vreme de stat în gânduri, Dâmnă, adăogi Spancioc.
Adu-ţi aminte de Domna lui Ștefăniță Vodă și . alege între
bărbat și între fiu..
:
— Ce dici, părinte ? dise sărmana, femee,. înturnându- -se cu
ochil jxerămători spre Mitropolit.

— Crud și cumplit este omul acesta, fiica mea ; „Doranul

„Dumnedeii

să te povăţuâscă. Iar ei mă

duc să gătesc tot |

“pentru purcederea nstră cu noul nostru Domn ; şi” pe cel
vechii, Dumnegeii să-l erte și să.te erte și “pe tine. Dicend
acestea, cuviosul. Teofan
Ruxanda

lăi un

» aducea sluga ; și apoi,
N

se “depărtă.

pahar

de

argint,

machinalicesce

plin

de

apă,

pe. care-l

și „silită -mai mult-de

,
-

i
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boeri, lăsă să cadă; otrava în el. Bqerii o împinseră în ca.
mera bolnavuluj..:
— Ce face? întrebă | Spaneioe pe Stroici, carele crăpase |
ușa

şi se

uita.

— Intrebă de fiul stă, dice că vrea să-l vadă... cere de
băut... Dâmna tremură... îi dă paharul... nu vrea să-l ial.
Spancioc sări și „scose junghiul din cingătâre.
„u
„— Ba îl ia, bea... Să-ţi fie de bine, Măria Ta!
— Ruxandra: eși. tremurândă și galbenă, și rezemându-se
“de perete: ..
.
.
A
— Vol să daţi sâmă înaintea ur Dumnedei, dise suspinând,
că vol m'aţi făcut să fac acest păcat.
Mitropolitul veni:
— Să mergem, (lise Dâmnel.
— Da” cine va căuta pe nenorocitul acesta?

—

Nol, răspunseră boerii.

—

Oh! părinte, ce mă

:
făcuși

=

să fac!

|
dise Dâmna către.

Mitropolitul şi se duse cu el plângând.
|
|
Amândoi boeril” intrară la bolnav.
Otrava încă nu începuse a-și face lucrarea. Lăpuşnenul sta
întins. cu faţa în sus, liniștit, dar fârte slab. Când. intrară boerii,
el privi îndelung și, necunoscondu-i îi întrebă cine sînt și ce
voesc ?
.
— Fu sînt Stroici, răspunse acesta.
—-

Și ei

Spancioc, adăogă

cel-l-alt ; Şi aceea ce

„te vedem, până a nu muri, cum țl-am.făgăduit.

voim

e să

— Oh ! vrășmașii mel ! suspină Alexandru.
—. Ei sint Spancioc, urmă acesta, Spancioc, pe care al vrut
să-l tal, când al ucis patru- -deci-și-şapte de .boeri, și care a
scăpat din ghiarele tale! Spancioc, a cărui avere al jefuit-o,
lăsându-i femeoa. și copiil să cerșetorescă pe la
ușile creștinilor.
— Ah! ce foc simt că mă arde,. strigă bolnavul, apucân
du-se cu mânile de pântece !
—

Di:

«Acum

slobodesce», căci ai să mori.

Otrava

lucreză.
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— Oh! maţi otrăvit, nelegiuţilor ! Dâmne ! fie-ti milă de
sufletul mei! O ce foel... Unde-i Dâmna?. Unde-i copilul mei?
— Sati dus și te-ai lăsat cu nol.
— Sai dus şi m'aii lăsat... m'ait lăsat cu vor! On! 0moziți-mă, să scap de durere! Oh! înjunghie-mă tu, tu eşti mai
tînăr, fie-ţi milă! Scapă-mă de durerile ce mă sfâșie | Injunshie-m&, dise el, întorcându-se spre Stroici:
e
— Nu-mi voii spurea vitejescul junghi
sărit al unul tiran, ca tine.
.

îîn sângele cel pân-

Durerile. cresceaii. Otrăvitul se sbuciuma în , convulsii.
— Oh! strigă, îm! arde sufletul !! oh! daţi-mi apă... daţi-mi
ce-va să beaii! .
Ea
=
— Iată, dise Spancioc, luând paharul de argint de pe masă;
ai rămas drojdiile
— Ba, ba; nu,

otrăvit. Bea și te răcoresce!:
. . -nu: vreaii, dise bolnavul strinsând dinţii. .

Atunci Stroici N apucă și-l] ținu neclintit; iar “Spancioc, scoend cuțitul din tâcă,: . deseleștă, cu vârtul lui, dinții, și în
turnă pe gât-otrava ce' mal era în fundul paharului. -

Lăpuşnenul,

mugind

curea ce o

să-l

perete.

|

ca-un” taur

lovescă, Yoi

a

c6 vede trunchiul și se-

se

înturna,

cu

fața.

spre

-

— Ce, vrei să nu ne nai vedr? gisără poeril. Ba se cade spre
osânda ta, să ne

a omori.

Și,

du-se la el cu
Nenorocitul
făcea la gură;
holbaseră ; o
eșia, ca nisce

privesci ; învaţă a muri, tu, care

sciai numai

apucându-l amândoi, îl ţineaii nemișcat, uitâno bucurie-infernală și mustrându-l.
_
Domn se. svâreolia în spasmele agoniei; spume
dinții -îl scrâșniaii, și ochil sti sângeraţi se
sudâre îngheţată, tristă, a :morţii prevestitore,
nasturi, pe obrazul lui. După un chin de jumă-

tate câs, în sfârșit, își dete duhul în mânile călâilor sti.
Ast-te] fu sfârșitul lui Alexandru Lăpușnenul, care lăsă o
“pată de sânge în istoria Moldovei...
În mănăstirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede

și astă portretul lui și al familiei sale.

PE

.

,

-

,
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Negruzzi.:

2(1808—1569),

|
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„1. Explicare, — In acâstă novelă se povestesc fapte la
care

iati

parte

pers6ne

cunoscute.

din

istoria

română:

2 oxaăra Lăpuşnenul, Ruxanda, Dâmnă, Vornicul Moţoc,
; ba unele din aceste fapte, ca venirea lui Lăpușnânul
în a doua domnie cu ajutor turcesc, împrejurările în care
fiica lui Petru Rareș a, devenit Dâmna, Lăpușnenului, arderea, şi. distrugerea, cetăților, etc. fac parte din însă-şi istoria n6stră. Este o novelă istorică.

$ 79.

Teorie.

— Novelele,

în

care

unele fapte istorice, iar în desfășurarea
trebuințeză persone
novele istorice.

se povestesc ȘI

faptelor se în-

cunoscute. din istoric, şe numesc.
.
-

ÎI. Explicare.— Intâmplările ce ni se: povesteso în
î acstă.
„novelă, istorică sînt reale, ca şi mai tâte pers6nele' ce iai
pârte la, ele. Dar amănuntele acestor. întâmplări, caracterele:
persnelor şi potrivirea, dintre aceste. amănunte şi dintre
aceste caractere este exclusiv opera imagi naţiunii poetului- Ast-fel că faptul în totalitatea lui are numai cadrul istoric:
sai. prosaic, miedul și înfelesul lui este de natură poetică.
Aşa, este un fapt real că Alexandru Lăpuşnenul a, ucis pe
boeri, dar. felul cum a organisat acestă, ucidere — discursul:
de la, biserică, venirea, boerilor. la ospăț, ospăţul, pre”
textul care a dat prilej armaşului să dea semnalul măcelului, lupta pe viaţă și morte dintre boeri și ucigași, Con- .
vorbirea Lăpușnânului cu Moţoc în timpul măcelului sînţ.
„tote lucruri” inventate de C. Negruzzi. De asemenea, se scie

din istorie că Alexandru Lăpușnenul a fost crud, dar felul -

cum își arată bunidră crudimea, lui faţă de Domna Ruxanda,
„ faţă de boeri,' tâte faptele mărunte. care ne arată carae-

torul lui şi ne fac să-l simţim, ca, şi când l-am fi cunoscut

de aprâpe în realitate, sînt opera închipuirii poetului. Şi,
negreşit, acelaș lucru trebue să dicem „de îmbinarea meşte_ şugită

a, lor,

|

i:

«__$ 80.; Teorie. — Novela

„9

bucaizu

istorică,

sati

istorică

se doosihesce de

de! o istorioră, prin! faptul că

O
în novela -istorică, persânele și. faptele istorice sînt .
numai cadrul, în care se petrec întâmplările ce for- .
m&ză conținutul novelei; pe când acest conţinut
însu-și— amănuntele faptelor, caracterele: personelor,

imbinarea potrivită a amănuntelor cu caracterele—este

plăsmuit de închipuirea, autorului. De aci resultă că
totalitatea, faptului povestit nu e.real, ci închipuit.
Din faptul însă că în novela istorică se găsescși
fapte adevărate sati pe care poetul vrea, să le dea;
de advărate, urmeză că, în ea, se găsescși multe elemente prosaice sait retorice.
A
Dea
„UL. Explicare.

— In acâstă

novelă,

observăm

că

cele

mai multe fapte se grupeză împrejurul lui Alexandru Lăpuşnenul, în «Aliuţă»

se grupâză
. împrejurul. Turcului Ali,

caracterul şi

acestor pers6ne

în «Mrtea, lui Castor» împrejurul povestitorului însu-și.. În
faptele

găsim cu deosebire

înţelesul acelei laturi ale vieţii saii fiinţei omenesci ce
constitue caracterul novelei. Ele sînt personagiile principale
şi ele trebuesc studiate mai cu dea-mănuntul. Cele-l-alte.
pers6ne sînt personagii secundare, menite mai mult să pună .
în relief faptele personagiilor principale. |

Ş 81. Teorie.—In naraţiunile poetice mai totdsuna,
faptele semnificative sait momentele caracteristice se
grupâză

împrejuiul -unei

persâne,

care

numesce

se

personagiii .principal.: Spre a se desfășura, aceste fapte
și spre a, pune în relief caracterul acestui personagiu,

e de trehuinţă însă Și de alte persone, Care se nua

„Mese personagii secundare.

”. Aplicaţie. — D6 ce qicem că Alexandru Lăpuşnânul este o novelă? De ce gicem

că este istorică ? In ce se deosibesce o.novelă

istorică de o bucată istorică

sai de o istoridră ? Care e adeve&ratul-

conţinut al unei novele istorice? Cum. trebue să privim faptele.
istorice dintr'o .asemenea novelă ? In ce constă partea'ce se datoresce închipuirii poetului 2 De ce găsim multe elemente prosaice

"și

poeticeîn novelă

istorică ? Cum

se

grupâză

| Caţie de citire şi composițiune, cl. IV, Dragomirescu.

într'o no-

faptele
-

17

.

“

,

958

.

|

velă istorică ?: Ce se numescs -personagiii. principal? Ce se numiesce 'personagiii

secundar:?

SC

:
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„IV, Exp'icare.— In. unele părți ale acestei novele găsim un fel
de
4

exprimare

care

nu

ne

”

arată

gândirea

dea-dreptul,
: aşa

că

mulţi m'ar. putea să o pricâpă, dar care totuşi e fârte clară. Ast-fel
Mitropolitul Teofan în loc să gică Dâmnei Ruxanda: <otrăvesce-l
"e.

îi gicetii
«Crud

..

*

-

.

e.

şi cumplit" este

omul

|

acesta,

fiica

mea.

Domnul

Dumnedeii

să

te povățusscă. lar ei mă duc să găteșe tut pentru purcederea nâstră
cu nuul Domn, 'şi pe cel vechii Dumuedei să-l erte şi să te erte și pe
tinea,
. :
e
:
:
,
!

“E un exemplu de fineţe.
„+

.

-

|

.

$ 82. Teorie.—Stilul, prin care: nu exprimăm dea-dreptul
gândirea, n6stră, ci o lăsăm numai să se înţelegă, se.nu-

mesce stil fin.. Calitatea particulară

nesce fineţe.

i

|

a, acestui stil se nu-

Mai tâte proverbele n6stre. sînt exemple
admirabila fineţe a poporului nostru.

în care se vede

Exerciţiul XCLV.— Să se arate părţile prosaice şi retorice, părţile descriptive şi dialogice mal interesante din acestă
“novelă. .
Si
"Exerciţiul XCV. — Să se 'caracteriseze personagiile din
acâstă novelă şi să i se arate planul (exposiţia, . peripeţiile
nodului, desnodămîntul).

.

IN

Exerciţiul XCVI.—Să se spună: ce particularităţi stilistice
are din punctul,de vedere al calităţilor generale și calităţilor
“particulare ale stilului
a
„Exerciţiul XCVII.—Să se spună,ce figuri sint în expresia
<Ţara geme», «Să se ferâscă să nu dat peste el, de nu zrea
să fac din ciolanele luă surle şi din pielea lisă căptușelă
dobelor

mele», şi «<Crud 'şi cumplit e omul acesta, fiica mea:

Domnul Dumnedei
". gătesc

tot pentru

să te povăţuescă.

purcederea

cel vechii Dumnedeii

noslră

Jar, ei
cu

să-l erte şi să te

noul

mă

duc să

Domn

și pe

erle şi pe tine“,

Exerciţiul XOVIII.— Să se caute mal multe proverbe
in

care gândirea să fie exprimată cu fineţe.

|

|
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|
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BAIAZID ŞI MIRCEA
La un semn, un ţerm de altul, legând vas de vas, se 16eă,
Şi în sunet; de fanfare trece 6stea, lui :) întrâgă:
Jeniceri, copii de suflet ai lui Alah, şi spabhii Vin de 'ntunecă pămîntul la Rovine, în câmpii,
R&spândindu-se în roiuri, întind corturile mari..
Insă, 'm zarea, depărtată sună codrul. de stejari.
lată, vine-un sol do pace. c'o nătramă "n vâzt de bă.
Baiazid, privind la dînsul, îl într6bă, cu dispreţ:
— «Ce vrei tu ?»
— «Noi? Bună pace! Şi, de n'o fi cu binat,
Domnul nostru-ar vrea, să vadă pe niăritul împărat».
+
La, un semn deschisă-i calea, şi s'apropie de cort
„Un bătrân atât de simplu după vorbă, după, port...
— «Tu eşti Mircea?
— «Da, *mpărate!»
|
"
— «Ai venit să mi
1 te 'nchini,
Să nu schimb a ta, corână, într'o ramură de spini?»
— c0Ori-ce gând ai, Impărate, şi ori-cum vei fi sosit,
Cât sintem încă pe pace, ei îţi dic: bine-ai venit!
Despre partea închinării însă, Dâmne, să ne eri!

"Dar acu, vei vrea, cu 6ste şi răsboiă, ca să ne cerţi,
Ori "vei vrea, să faci întovsă de pe-acuma a ta, cale, Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei-Tale...
De-o fi una, de-o fi alta: ce-e scris şi pentru noi,
Bucuroși le-om duce tote, de e pace, dei r&sboii».

— «Cum, când lumea, mi-i deschisă, a privi gândesci că pot,
Ca, întreg Aliotmanul să se împiedece de-un ciot?
„O! tu nici visezi,
7
A
1) Ostea' lui Baiazid

bătrâne,
:
care

câţi în cale mi sai

„valica 4
năvălise în “Țara

pus!

pa
.
Românâscă!

260,

z

Totă fdrea cea. vestită a, întregului Apus,
.
Tot ce stă în umbra, crucii, împărați și regi, s'adună
,

Să dea piept cu uraganul ridicat
de Semi-lună!
S'a 'mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta
;

Papa, cu-a, lui trei corâne- puse una, peste alta,

| Fulgerele adunat-aii

contra, Fulgerului, care,

In turbarea-i furtunosă, a, cuprins pămînt și mare;

N'a avut decât cu

ochiul,

a
|

ori cu mâna semn a face,

Şi Apusul își împinse t6te nâmurile

'ncâce;

Pentru-a, crucii biruință, se mișcară rîuri, rîuri,

Ori din codri răscolite ori stârnite din
pustiuri,. ;
„Sguduind din pace-adâncă ale lumii
începuturi,

|
Inegrind tot orizontul cu-a lor deci de mii
de scuturi; |
- Se mişcaii îngrozitore, ca, păduri de
lănci și 'săbii,
Premura, înspăimintată marea, de-ale lor
corăbii, - La, Nicopole vădut-ai câte tabere s'a
strins,”
Ca, să stee înainte-mi, ca şi zidul neînvins
. .
“Cân

d vădui a lor mulțime, câtă frunz
ă, câtă, &rbă,
„Cu o ură ne'mpăcată mi-am şoptit
atunciîn barbă,
Am
jurat, ca peste "dînșii să trec falni
c, fără

p&s,
Din pristolul de la Roma, să dati
calului ovăz]... +
Şi de crun
ta-mi

vijelie tu: te aperi c'un

tog?
„Şi, purtat
de biruinţă, să m& "mpiedec de-un moșn
eg ?»
—.«De-un moșnâg, da, Impărate !
Căci moşngul ce privesci.
„Nu e om de rând:el este- Domnul 'Ţări
i Românesci.:
[Ei nu ţi-aș

dori vr'odată
să aungi să ne cunosti,

Nici ca, Dunărea să, 'nnece,

-spumegând, a tale oști.
După vremuri mulţi. venită, începâ
nd cu acel. 6spe,
„Ce din vechi
Mulţi

durară,

se pomenesce, cu Dariă al lui
Istaspe ;
după,

vremuri,

peste Dunăre

vr”un pod,

De-ai trecut cu spaima lumii
şi mulţime

Impărați,

„A

pe. care lumea

venit şi 'n țara

nu putea

să-i

de norod;.

mai

încapă,

nâstră, de-ai cerut pămînt şi apă.
RE Şi nu, voiă ca să
|
|
mă laud, nici că voii
să
te
“msp
ăimi
nt,
-.
Cum veniră, se făcură toţi
"0.apă şi-un pămînt. - |
„Te fălesci 'că înainte-ți răs
turnatiat: val-vârtej
i.
=
A
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Oştile leite ?n zale de 'mpăraţi : şi de viteji?
“Tu te laudi, că Apusul înainte ţi sa pus?..
Ce-i mâna, pe ei în luptă,

ce-a voit acel

ă
o

+

Apus?

Laurii voia să-i smulgă de pe fruntea, ta de fer,
A credinței biruință, căta, ori-ce cavaler!
Ei? Imi apăr sărăcia, şi nevoile şi n6mul!

Si de-aceea „tot ce mişcă 'n ţara asta, riul, ramul,
Mi-e

prieten

numai

mie,

iară, ţie dușman

«ste ;

Duşmănit vei fi de tote, făr'a prinde chiar de veste.
N'avem

oști, Gară

iubirea

Care nun se 'nfiorgză

de

moșie

e un

zid,

de-a, ta, faimă, Baiazid 19,
Ă

Şi abia, plecă bătrânul : ce
Codrul

clocoti

de

sgomot

Iar la, pla, lui cea verde

-

mai. fremăt!
şi de

arme

7

ce mai sbucium

i

de

bucium;

!

. |

mii de capete pletose,

,

Mii de coifuri lucitore' es din umbra 'ntunecâsă.

|

Călăreţii umplu câmpul şi roesc, după un semn,
Şi în caii lor

sălbatici

bat, cu

scările

de lemn ;

Pe copite iai în fugă faţa negrului pămînt,
„_ Lăncă schintee lungi în sâre, arcuri se întind în vânt,
"Și, ca nouri de “aramă, şi ca ropotul de grindeni,
“Orizontu

'ntunecându-l,

vin. săgeți

" Vâjiind, ca, vijelia. şi ca, plesnetul

de pretutindeni,

de pl6e:

e

-

-Urlă câmpul şi de tropot Şi de strigăt de bătae.
In zadar striga. 'mpăratul, ca şi leul în turbare,
Umbra,

morţii se întinde

tot maă

mare

şi. mai

mare;

|

In zadar flamura, verde o rădică în spre 6ste,
Căci coprinsă-i de peire şi în faţă şi în oc6ste,
Căci. se -clatiră rărite şiruri lungi de bătălie;
Cad Arabii, ca şi pâlcuri risipite pe câmpie;
“In genunchi cădeaii pedestri, colo caii se răstârnă,.
Cad. săgețile în valuri, care şueră, se tornă
ŞI, lovind. în fată, n “spate, ca, și crivățul, şi gerul,
Pe pămînt lor li se pare că se nărue ot cerul.

Mircea însu:şi mână 'n luptă vijelia 'ngrozitdre,

Care vine, vine, vine,
N

calcă totul, în „ pioidre; n.
N

a

„962

Durduind

sosiati. călării, ca un

Printre cetele păgâne

zid. înalt de suliţi,

trec, rupându-și large uliţă; .

Risipite se 'mprăscie a.duşmanilor şiraguri,
Şi, gonind hiruitâre, tot veniai a Ţării steguri,

Ca, potop ce prăpădesce, ca o mare turburată!
“Peste-un c6s păgânătatea e ca, plâva vânturată, Acea, grindin' oțelită în spre Dunăre.o mână ;
Iar în urma, lor se 'ntinde falnic armia, română.
,

e

„.

„un

.

a

|

|

,
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Eminescu

[1850— 1889),

IL. Explicare.— In acsstă, composiţiune, poetul ne nareză
fapt istoric— bătălia de la Rovine inventând însă din

închipuirea lui tote amănuntele prin care vedem simplitatea.
- Şi energi
“lui: Mircea,
a şi 'îngâmfarea lui Baiazid.

„Acestă composiţie ar fi dar o novelă istorică. Observăm
însă că

poetul

simplifică, amănunteleşi le concentrăză.

Cee-ce ar fi putut face obiectul unei novele tot atât de
dungi, ca «Alexandru Lăpușnenul», este strîns de abia în

trei pagini. Ca să ne misce totuși, poetul a căutat ca să,
al6gă numai acele amănunte care sint perfect, caracteristice,

care adecă sînt; în stare să arate cât mai

lui.

De aceea, la, fie-care pas întâlnim

bine

simțirea.

expresiuni

figurate:

leniceri, copii de suftei al lui Allah, și spabil
Vin de 'atunecă pămintul la Rovine, în câmpii, :
„ Respândindu-se în roiuri, întind corturile mari
lar în zarea depărlală sună codrul de stejari—
.

— Și aşa mai departe. Apr6pe în fie-care. cuvînt, în fie-care
- frasă avem figuri. Ast-fel «copiii de suflet al lui Allah»
este

um epilet desvoltat (definiţiune]; «întunecă "pămîntul e o

melaforă ; «câmpii» în loc de câmpie, pluralul în loc de singular (cuprindătorul “pentru cuprins, totul “pentru
parte)

„este

o. sinecdocă;

aroiuri»

este

o metaforă, (= ca nisce

roiuri); amari» este epitet. Tot așa «depărtată»,
ade stejari»
; iar asună codrul>

pentru arăsună, sgomotele armatei

din codru» este o metonimie, fiind-că se pune.
un lucru
«codru», pentru ceea-ce trece prin
el (carmata»).

963
„Pe lângă

acesta, poetul a; întrebuințat

armonia versu-

rilor, a cuvintelor şi a fraselor, care n€: arată, cât. de
frumos şi-energic, simte poetul fie-care. fapt. Ast-fel că în

t6tă bucata

ru' găsim 'elemente prosaice.

Composiţianu

mai 6 novelă istorică, ci poemă. epică.

_$ 83. Teorie. — Când faptul, ce s'ar putea povesti
într”'o novelă, istorică, este simplificat în amănuntele
sale şi este' ast-fel exprimat încât înlătură, elementele
prosaice, naraţiunea, poetică ce-l desfășură, se numesce
poemă epică. Poemele epice se scriuîn versuri.
ce

! Aplicaţie, — In

se-asâmănă

cu cea

composiţie

acâstă

prece;

dentă? In ce se deosibesce? De ce dicem că «Mircea şi Baiazid»

nu este novelă istorică ? De ce gicem că este poemă epică? In ce
formă se serii de obiceiii poemele epice?
"TI.

Explicare.— Când

citim

acâstă composiţie—

din

parte

mare

să 'ridicăm tonul şi
it
— trebue
mai cu sâmă partea de la sfârș
că poetul simfaptul,
din
provine
Acâsta
.
să ţinem mult răsuflarea
țind adânc şi energie măreţia faptelor, a căutat să găsâscă îrasele
care pot să exprime mai bine acâstă adâncime şi energie măreţă:
Felul

exprimare

de

acesta

stil sublim.

numesce

se

lar, măreţia

1

a

PR

faptelor — sublimitate. =

$ 84. Teorie.— Stilul, care întrebuinţeză proposiţiuni și
înlănţuiriă de proposiţiuni şi frase care.ne silesc să înălțăm
"tonul în mod neobicinuit,se numeșce stil sublim: sai sus- .
ținut. Stilul energic. şi vehement sînt nisce. varietăți ale

stilului sublim.

însă uuele părţi

— Tot în acâstă bucată,, găsim

IIL. Explicare.

de obiceiii. Ast-fel în

în care trebue să lăsăm tonul mai jos decât

vorbirea solului şi în cele dintâi două respunsuri

"—
Domnul

Noi, bună “pace! Şi, de no
nostru-ar

pe

vrea. să vadă

ale lui Mircea:

fi cu bănăt,
împărat.

măritul

|

7

.

—

.
.
.:..

Ori-ce

.

.

când'ai,

1.

|...

împărate,

-

.

şi ori cum

... .......

....

..

vei

fi sosit,

i venit !
Cât sîntem încă pe pace, eii îţi dic bine-a
ne erţi.-. ete,
să
,
Dâmne
Despre partea închinării, însă,
„7

..

Dog
1: Bate stilul simplu, opus stilului sublim. -Când. în citirea unei
composiţiuni nu sintem nevoiţi nici să 'ridicăm 'nici să scobotî
"tonul mai. mult ca de obiceiii, avem stilul femperat. Aşa este stilulm
în cele mai

multe din părţile .poetice din Alexandru

Lăpuşn€nul.

_$ 85. Teorie. — Stilul în care scriitorul întrebuințeză

proposiţiuni'şi înlănţuiri de proposiţiuni şi frase care
ne
„silesc să scoborim -tonul în: mod neobicinuit, se numesc
e

stil simplu, (Vedi şi $. 36).

DI

„Stilul temperat “nu cere nici
neobicinuită a tonului.

e

scoborirea
a

nici

înălțarea

Exerciţiul XCIX,; — Să se caracterizeze specia și stilul

compos
“oNIp iţiei următâre.EC
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PA
ÎNRA
PICIGRE |
(din

«DUMBRAVA

ROŞIE»)

„__Ce vuet lung de care, ce tropot surd de vite,

„Ce frâmăt de suspinuri, de' glasuri nădușite
Saudîn sinul nopţii, prin nâgra "'ntunecime

„Şi către munți se 'nârâptă a codrilor desime?

|

Din când în când: sub, nouri, trecând ca o săgetă,
“Clipesce o. lumină și; ca prin vis, arată.
-.
>:
Bătrâni cu fruntea g6lă, plecată spre pămint
,
Femei
cu prunci în braţe şi pletele în vânt,

Copile spăimintate mânând turme de ok
Și flăcăiași în fugă mânând cârduri de boi.
Pe jos, pe ca!, în grabă toți, părăsindu-și satul,

Fugind cu vaet, lacrim
căci i,
I-ai

ajuns păcatul,

"Se due. pribegi și palidi să cate-adăpostiri

In fund de codri,?n peșteri, în sin de mânăst
iri.
Dar. unde sint bărbaţii, voinicii, junit, tarii,

|

Şă-șI apere părinţit, nevestele” și pruncil?

Când

suflă

grea

furtună

pe

ramurile: luncii

Șo 'sgudue Șo darmă,'
ah ! unde

.
|

sînt stejari ?
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i
Stejarii sînt” la locul 16;

faţa

cu: turtuna !

îDaa

Acum, de dece. ile și dece nopţi, într una,

- Din mană şi pân” la Nistru, pe culme și pe deluii,
Lungi buciume răsună, dând tainice semnaluri ;
- Şi călărași din fugă, prin sate, prin orașe

- Crăinesc:' «Săriți cu toţii pe Liftele trufaşe!
- =Vitâzul Ștefan Vodă vă chemă ?n vitejie,
«Cine-i mişel să fugă, cine-i Român
să -vie b»
Toţi aii răspuns: «Trăâscă, Moldova !» și s'a dus. . Pe loc, tot omul verde, ce, pârtă capul sus,
Şi-aii Sărutat odoril, şi-au ascuţit toporul, *
Și-au prins din câmp fugarul ce-i sprinten ca o ciută,
” Apol, făcendu-și cruce, dicend un: «D&mne-ajută !»
Ca șoimul de la cuibu-i voios şi- ai luat sborul.
Ast-fel
Cu arce,
Purtând
barbe
Și
_

din țara ntrâgă plec:
barde, câse și ghiee
căciuli de 6e, mintene
neatinse, al bărbăţiei

cete înmiite.
ţintuite,
?n flori cusute
semn...

|
i

EI merg dea-drept prin codri, pe lungi cărări pierdute,

„-Călări pe șele gâle cu scările de lemn, Şi trec în sbor prin arbori, ca demoni de. urgie;
Și umbra

schinteeză

de-a

ochilor

mânie.

ast-fel și boeril, stăpânii de moșii,

Tot

- Incungiuraţi de glote, din casele 'lor: plecă,
Privind cu mulţămire sburdainiciă lor fi,

Cum scii să-și porte 'cail și 'n fugă să se 'ntrecă.

Soții, surori și mame suspină 'n urma lor ;
«
: Dar ei alerg! ferice la câmpul de omor.

Coman: de la Comana, un urieș de munte,
Ce intră prin bârloge şi prinde, urșii vil, Aduce după dinsul mulți vânători de frunte, .

“Născuţi pe. plaiuri "nalte,. trăiţi în vijelil.

Balaur de la Galu, Ciolpan 'din Pipirig,
„Rid şi de frigul morţii, cum rid de-al ernil frig,
y

-

|
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Și mulţi cobor din inunte, ca lava din vulcan,
.- De soiul -luY- Balaur, de soiul lui Ciolpan.
.Veleea, bastard lul Şerpe, ca șârpele pe apă Alunecă prin dușmani! și mult cumplit îl mușcă;
In luptă, când t-e sete, cu sânge se adapă
Și, drept potir, el are o ţevie de pușcă.
EI 'vine din.Hârt6pe cu Purice-Movilă
Și cu Roman-Pribâgul, ce nu mai sciii de milă.

Scheianul şi Mircescul, vecini de pe Siret,

Invingători de Unguri, s'aii prins cu jurămint
Nici chiar sub braţul morţiisă nu dea îndăr&,
" Pân” n'or intra cu L6hul pe-al Lehului pămint,

Și Zimbrulde la Schee și Zimbrul din Mircesci
Se duc'să ia în cârne pe vulturii leșesci.: Bătrânul Matei Cârjă are “mpregiurul lui
” Cinci sute de năprasnici ce vin dinspre Vaslui.
Toţi Racoveni
!... Iar Cârjă, om înțelept și harnic;
"E "n fl6re, când se simte călare pe Şargan.
Glumeţ, îi place-a dice lui Negrea, vit6z darnic:
«Am să mă fac, nepâte, din Cârjă, Buzdugan !»
Negrea. zimbind, răspunde : <Al cârja bătrâneţii
«a sfaturi, iar în luptă ai braţul „tinereţil».

ȘI, ăjungend cu toţil-la Racova de vale,
O cruce luminâsă

-

li se arată 'n cale

Așa, cu mic, cu mare, apărătorii 'Țăril,
Eșiţi ca frunza 'n codri la vântul primăverii,
"Din văr adânci se urcă, din piscuri se cobor,
Trec ripele în salturi, trec riurile 'nnot .

"Șalrgă n ncodihnă, voinicii, cât ce pot,.
La glasul Țării scumpe

ce-i. châmă

'n ajutor:

Merg unii cu grăbire spre codri! Bucovinei
Şacolo se adună la strimtele potici,
Pândind, ca vânătorii, mișcările jivinei,
Și tot rugând : <Fă, Domne, să trâcă pe aici!

„ Merg alţii la Sucâva

să facă pe Albert

!

|

267.

A pierde
Iar alţii
Pe unde
Tăut cu

&ste multe și mult: timp în “deşert;
la Cotnarul” iubit şi podgorii, stai cu stea Bogdan, domnescul fit,
mintea c6ptă, Costea cu ochii, semeţ,

Şi Trotușan și' Boldur cu suflet îndrăsneţ,
Și .unde Ştefan Vodă înfipt-ati stegul să
„Strigând la cer:
i

<Ajută-mi,

o! Sfinte Dumnedei !».

a

V Alecsandri

- (1821 —— 1890).
Explicave, —
composiţie

mai

Acestă composiţie e numai
întinsă

«Dumbiava

roşie»,

o parte dintr'o
în care

se po-

vestesce în versuri lupta din Pădurea Cosminului, în care
Ştefan cel-Marea câștigat o strălucită, victorie în contra
lui Albert, craiul Lehiei. Este dar numai

$ 86. Teorie.

un fragment. .

Se numesce fragment ori-ce compo-

siție ce constitue

numai

o parte

dintr'o altă compo-

siţie. mai întinsă. Fragmentul pote avea, -un înţeles
prin sine însu-şi, dar adevăratul său înțeles îl dobindesce numai dacă, citim întrega, composiţie din care.
“face parte.
Aplicaţie, —

De

ment ? Ce putem

ce gicem

dice în

că

«Ţara

e în picioare»

acâstă. privinţă

despre

e un fag-

«Mircea şi Ba-

iazid ?» Ce iragmente mai cunscein din composiţiile de până acum?
Ce se povestesce în “Dumbrava roşie» și ce fel de composiţie
pâte să fie ?
,

Exerciţiul C. —

Sa se transforme într'o istori6ră

posiţia următor:

-

i

DOLCA.
„Pe câmpul 'Tinichiei,
Pe zările. câmpiei,
Ră&sărit-ai florile.
Odată cu zorile ;

e
|

com-
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_-

N'au-răsărit florile,

_.

.

Și-a dus Costea oile,
De-aii aședat stânile - „Pe tâte movilele.

Adi e Luni și mâni e-Marţi,:
Plecă

Costea la.Galaţi,
"Să ia sare La midre

.

Şi. bolovani
“La cârlani,
Şi tărâțe

La oiță,
Și glugi mari
La
_Şi

„La

celzărari,
opinci

cel voinici.

|

ă Iară Costea, cum mergea, îi
Cu Fulga se întâlnia,
|
“Fulga. cel cu barba negră.
Și cu mintea neintregă,

Necăjit și obosit, „De trei dile fămândit.

|

«Alei, Fulgo, dragul mei !
Să faci „cum 'ți-oiii dice eu:
Merg! la stâna mea cu bine,

Să-ţi ie! un dar dela mine:
“Trei mire de frigare
. Și 'ncă una de căldare,

Ca să-ţi fie de prânzare».
Fulga, cel cu barbă negră,

„Dar cu mintea neîntrâgă,
Sus la stână se ducea

Și-oile, cât le vedea,
Cârduri,

cârduri le răpia,

Cu băţul mi le mâna
In codru

la :Padină.

.

-

|,

269

lar Costea când se 'ntorcea,..
Mare pagubă-și vedea,
Că lui, mări, nu-i venia
Nici laptele la mulsâre,

|

Nici caşul la 'nchegătore,
Nici urda la 'nvălitâre !.|
Costea mult nu se "ngăima,
El dulăii toţi. chema,
Un caș dulce desvălia
Opt-qeci de felii tăia:
" Patru-deci la puli de can, si

- Patru-qeci la câni bătrâni.
„"Toţi în grabă le mânca,
"- Dar sama nick că și-o da.
Când, la urma. tuturor,

Ian că venia 'ncetișor
Schiopătând, schelălăind,
Laturile cam ţiind,

Dolea, haita cea bătrână,

„Ce scia rândul la stână;
Ea venia, nu :prea venia:. «Dolea, fa, Cristea-l dicea,

"Unde mi-e. averea mea ?»
- Dolea. 'ncet schelălăia, ”
La pămînt se. întindea:

«Dolca, fa,-tu eşti bătrână,

:"Pu scii. rândul de la stână
Bă

pe

tine

te--am

orijit

„Tot.cu' “lapte te--am hrănit ;
| Dolca, fa! cum de-al Jăsat,
Furii stâna.- de-aii prădat ?>

-Gemea Dolca, se culca, .
Laba. ruptă-și arăta:

*. «Dolea mea, Doleuţă fa!
„1“ Furit laba ţi-at'rănit,
Când la dinşii al 'sărit ?
1.

.
|

-
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-- Decă „ml-eşti..tu pricepută,
Și nute-arăţi. prefăcută, Inainte. să apuci
Şi la.furi drept să mă: duci,
Pe urmele .oilor,.

Pe pajiștea florilor.»
Dolca vesel se scula,
Câmpul dea-lung. apuca,

Botul prin 6rbă.vărind,
Urmele

tot mirosind.

Uima-l ici, urma-i colea
Dolea

nici co prăpădia:

Diua 'ntregă ea. mergea

Şi-n dessră ajungea

.

In cudru la Padina,
Ce

de foc se lumina.

Când în codru se 'ndesa,
Bietul Costea ce zăria?
. Fulga

masă

că-și gătia,

Miel de piele că-i jupia:
Care
Care

prin fripări fripea, .
prin căldări fierbea.

«Masă bună, veselie !»

Strigă Costea cu mânie ;
Şi Dolca se repedia,
La Fulga merei bătea,

Jar .Fulga cum o zăria,
“Crunt de spaimă tresăria.
<Alei ! Fulgo, barbă nâgră,

"Dar cu 'mintea neintrâgă,

Când la drum te-am întâlnit
Eu, mări, f-am dăruit
Trei midrede frigare
Și 'ncă una
de căldare,

Ca, să-ţi lie de prânzare
Și tu, 'n loc de mulțumită,

N
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-: "Ca o fiară fămândită,
Tâtă 'stâna mi-al răpit
Și pe Dolca mi-ai rănit.

Stăi, măr'Fulgo, barbă negră
Să te fac cu mintea 'ntrâgă»."
"ŞI, cum sta şi-l judeca, -

Inima l-o despica
Și Dolcă! o arunca;
Iară Dolea n'o mâneca:

Inima de vindător
E: venin otrăvitor!
Di

i
|

Poes, popul.

Ă

i

(Colecţ.

V. Alecsandri). -

L. Explicare.— Acestă naraţiune poetică a fost audită de

poetul V. Alecsandri de la vre-un sătân, care o audise şi o
învățase de la, altul, care şi el-0 învățase de la alţi 6meni,
fără să se scie cine e autorul ei. Ea a trecut din gură în gură,

fie-care adăogându-i sati lăsându-i câte ce-va, până a ajuns
la Alecsandri. Acest

poat a copiât-o—a

indreplal-o pe ici'pe cslo şi a publicat'o

cules-o— apoi a

într'o carte îm-

preună cu altele de acelaş fel sub titlul de «Poesii populare
ale Românilor». Acâstă poesie, ca tâte câte aă fost produse.

de popor, păstrându-se în. graiul lui viă, se humesce poesie
populară, sai poporană. Poesiile populare sînt de mai multe

feluri : unele sînt narative, altele descriptive, iar altele chiar

dialogice. Cele narative povestesc de obiceiii fapte mai mult

saii mai puţin în legătură cu viaţa poporului român-—saii chiar
cu istoria, lui—şi se numesc cântece bătrânesci sai balade.

$ 87. Teorie. — Composiţiile “poetice sai de ori-ce

altă naţură, produse

de

6meni din popor și care trec

din gură. în gură, modificându-se, se numesc populare.
Deosebitele

forme

cu

care

se presintă o poesie popu-

Iară în gura poporului se numesc variante.
Naraţiunile poetice populare ce cuprind fapte în legătură cu 'viaţa, sau istoria, poporului se numesc -cântece bătrânesci sai balade epice.

.
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| IL. Pxplicare,-—Tto naraţiuăile poetice de până acum, fiind
_postice, ne mișcă, ne emoţionză la. citit. Unele din aceste
naraţiuni ne mișcă

prin succesiunea

şi combinarea,

măies-

trită a faptelor: ast-fel ne emoţioneză cu deosebire cAliuță»

şi «Alexandru Lăpușn&nul». Altele din contra ne emoţion6ză, nu atât prin combinarea faptelor, cât; prin simţirea, vie
eu care poetul povestesce aceste fapte. La acestea, stilul
este mai ales, mai strîns, mai viă și mai frumos, tocmai
"din pricină, că poetul în. fie-care amănunt. își pune întrâga,

sa, simţire. Ast-fel sînt cu deosebire

«Furtuna»,

«Mircea, şi

Baiazid»,- «Mortea lui Castor», «Bunicul».. “Cele d'întâi sînt
naraţiuni epice; cele de-al doilea, sînt narajiuni lirice,

$ 84... Teorie. — - Năraţiunile poetice, în care ne in- -

tores6ză

mai. mult succesiunea,

şi combinarea,

măies-

„__trită a, faptelor, se numesc naraţiuni» epice ; iar acelea
în care ne interes6ză cu deosebire simţirea, poetului
cu ocaşia, povestirii faptelor, se numesc naraţiuni lirice.
- Aplicaţie, — De ce dicem că «<Dolea» este o poesie populară?
Cum se compune şi se păstrâză o poesie populară ? Ce se numesce
Variantă? De ce dicem că «Dolea» e un cântec bătrânesc? Ce este
o baladă epică? Ce feluri de poesii populare mai cun6scem ? Ce

Ă naraţiuni

lirice

cun6scem ? De

ce se numesc

epice cunâscem ? De „se se numesc

epice?

lirice? Ce naraţiuni

. -

ÎN

Exerciţiul CI. — Să se cul&gă vre-o composiţie populară
Și, dacă se pote, să fie chiar baladă epică.
Exereiţiul CIL. — Să se analiseze” părţile baladei «Doleao.

„72,

i.

NEGUS T ORUL ŞI NE RODUL
Umblând în tară, prin sate, 6re-care negustor,
De grâii, de orz şi de alte bucate cumpărător,

" Când vru.să trâcă o apă, întâlni aci, pe pod,

Pe unul ce se 'ntâmplase să fie cam prost, nerod.
Negustorul, vrend să afle de la el câte ce-va
-

'
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Se opri aci, în cale, şi 'ncepu a-l intreba :
«De unde vii, măi creştine 2 EI: «Ia din sat de
la no!».
Il întrâbă negustorul: «Din care sat de la vor?»

„EI începe să-I arate cu mâna,

către un dâl;:

<Eacă d'acolo»>, dicendu-I, <toema pe sub acel mal!»
«bine», negustorul dise, «dar ce sat este, nu scii».
«Satul nostru», el răspunse, «Şi e de acolo viii».
«Nu aşa, mă I» iar îi dise, «ci te 'ntreb că acel sat,
«Pe a cul moșie este și cum este botezat ?> «Moșiile», el răspunse, «nu scil că sînt boeresct ?
E a coconulul nostru ce şade la Bucuresci;
lar satu-l botâză popa, ca și pe-la alte părţi,
Cu apă 'ntr'o căldărușă, cum îl scrie lui în cărți».
Negustorul, lung privindu-l peste tot, cum o fi fost,
Îise : <Orl că e Păcală, ori că e un mare prost!»
Și urmă. cu întrebarea, despre sat: vorba lăsând:
«Dar pe tine cum te chemă?» Ii răspunse el, dicând:
«Mă châmă ca 'pe ori-care, vino 'ncâci ori vin” aci!» Negustorul, ca de naiba, începu a se cruci,
«Dar cu chemarea 'mpreună, negustorul” iar „urmă,

«Cum

te strigă ?» El răspunse”:

Negustorul,

de acestă

bufonerie

<M&

strigă: Vino! U!

ridend

Mă»

-

Și vorba de cum îl châmă la o parte iar lăsând,

1 dise : «Dar ce bucate se fac acolo la vol ?»
«Mai mult terciii cu mămăligă», dise el, «mâncăm
Negustoiul

iar, vă&dendu-l

că-l

ia torba

la nota.

în alt-fel,

Se mira, cum să-l întrebe, să se 'nțelâgă cu el.
«Nu 'ntreb de bucate fierte», negustorul dise iar;
<Apol> îl răspunse prostul, «de care bucate dar?
<Te

"'ntreb», negustorul

dise,

s'a făcut

la vol

orz, grâit ?»

*S'a făcut, da!» el răspunse, «uite, 'nalt până la brâie.
"Nu te 'ntreb de înălţime,
nu string pace pentru boi,
Ci voii să sciu ce fel este bobul orzului la vol ?>
«Să-l spui, dacă nu scil>, disc, <orzul este lungulet,
Cu o „COjă cam gălbue și înțâpă 'n vârfuleţ>.
«Bine», dise negustorul, <sciu că colții! lui ţepl ai ;
" Carte

de cilire şi composițimne,

cl. IV,

Dragomirescu.

:
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»

Dar spune-mi,
ce fel se vinde ? că, voesc şi ei să iat.
Ii răspunse iar nerodul: <Nu scil Domnia-ta, ce fel?
Unul dă grâul or orzul altul dă bani pentru el».
Negustorul, ș'astă vorbă vădând că ti-o înfundă că

I

«Nu mă 'nţeleseși», îl gise, cei te 'ntreb că cum se dă?

«Nici asta n'o. scil ?> răspunse, «ascultă-mă, eii să-ți spuil:
Iai baniţa, ori gălâta și pân'o vârfuese puii, *

Apol,. cu ceda lopeţii, o rad și o torn în sac,
Pe urmă, iarăși o umplu și asemenea, tot face.

„<E nu te 'ntreb așa», 'dise negustorul către el.
Iar nerodul, întrebându-l, îl răspunse: «Dar ce fel?»

- «Cu ce preţ,te 'ntreb, îl vinde? chila, baniţa, câţi lei?
Cum te învoescă cu: prețul, și câţi dal, atâta ier».
Lăsând

şi acestă vorbă, negustorul supărat,

Il într6bă : «Dar ca tine mai sint mulţi acolo ?n sat?»

<U! u!> nerodul răspunse, «este nea Mușat, nea
Stan,
Cârstea, Nâgu, Voicu, Florea, S6re, nea Bran, nea Coman».
«Destul», dise negustorul, și iar l-a mai întrebat:
.

„.«Dară cine e „mai mare decât toţi la voi în
sat?»

- «Nea. Chițu este»,el dise, «că-i ma! mare decât toţi:
E-așa, lung, încât

la umăr, Sajungi

cu mână

nu poţ)».

„ «Nu te 'ntreb așa», îi qise. «apoi cum ?5, l-a întrebat.
«Ei îţi die că vor pe cine ascultați. aici,
în sat?
«Așcultăm»>, el îi răspunse, «pe lăutarul
moș Bran,

Că, dacă 'ncepe să cânte, tot satul îl stă divan».
„Nu dic așa, măi creştine! of, mi-e-silă să-l ascult!

„Ci de cine aveţi vol frică aci,în sat,
mai mult ?»
«Aoleii ! de taurul popii frică grozav
ce avem |: „-

«Când vine de la 'pășune, fugim de el cât
putem,
«Catât de 'nfricoșăt este, de gândâsei că
e turbat,

«Când începe să mugescă, sperie toţi copiii
n sat»,
“Mă, tu>, negustorul dise, «ce namilă de
om eşti ?»
«O

Dâmne !» el îl răspunse,. «ce mă "ntrebi, când mă
privescl ?
- Eacă om, ca totă lumea, cu câp,
cu ochi, gură, nas,
Cu trup, cu mâni, cu picidre,
mișc, umblu ca.-toți cu pas».
Negustorul

dise n sine: «Da! ești ca fie-ce om,

a

-.
/

Dar minţi și simţiri la tine, cât la piatră șia pom
>
Apoi îl întrebă iarăși. «Dar în sat aveţi dogar De
„Se gândi puţin: nerodul şi răspunse : «Avem dar».
.
«Du-te»; negustorul (lise, «na, cinci parale să-l dai,
Ca să-ţi mai pue o dâgă ce-ţi: lipsesce. și n'o al».
“Anton

-

Panu,

(039 4 — 1955

I: Explicare. — Ac6stă coraposiţie are de obiect un fapt

noinsemnat'— “o convorbire dintre un negustor și un nerod—;
doosebitele momente ale acestei convorbiri nici nu le putem
prinde: deodată, cu' privirea, nici nu ne sînt arătate deadreptul ; ele se petrec succesiv una, câte-una şi ne sînt ară-,
tate printrio povestire a lui Anton Pann. Nu e dar .nici
descriere, nici cialog, ci naraţiune. Din punctul de vedere al fondului, observăm că autorul are de scop să ne arate
imaginea ce şi-a făcut, el despre „nerod şi că acestă, ima“gine, la, fie-care moment, ne face să ridem:: e comică. Cu a
alte cuvinte, scriitorul îşi-manifestă în acestă composiţiune
„cu deosebire un simţimînt: vesel, alegând din deosebitele în“Suşiri ale noghiobului pe. acelea ce s'aii putut împreuna,
într'o imagine potrivită cu acest: simţimînt.. Este dar o
naraţiune poetică.
Acestă naraţiune poetică ŞI. comică, ne face cunoscut pe
nerodi dintr'un anume punct de vedere—anume ne înfățişeză
pe nerodii care se. gândesc mai mult la forma, decât la
inţelesul. vorbirii. „Naraţiunile - poetice, de . obiceiii scurte,
care ne înfățişeză, o laturg. comică a unui „caracter, se numese : anecdote. Hazul, cu care se axată, aceștă lature, se nu-

mmesce spiril., e
.
RE
:
„Cele mai multe: anecăote ai origine populară, Poporul :
„român are fârte multe anecdote pline, de spirit, în „care înfățișeză deosebite însușiri ridicule ale popdrelor cu carea
"conlocuit,

cum

şi ale. deosebitelor meserii

în genere. Ele circulă

neverşificate.

sai ale- -omului

Unii. literați le culeg

şi: le versifică.. Ast-fel a făcut Anton Pann
şi „Neshiobul> și „cu altele. multe. .
i

i

,

:

cu «Negustorul
Da

,
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$ 89, Teorie. — Nasraţiunile poetice,
'de 'obiceiti
scurte, în care ni se arată cu haz o lature ridiculă

a Gmenilor, se nuinesc anecdote.

.

3

II Explicare. — Dacă ne gândimla faptele ce ni se povestesc în' naraţiunile poetice de până acum, observăm că
nici-unul. nu are un caracter extraordinar : tâte s'a putut
întâmpla când-va și unde-va.: Nue nici-unul despre care

să dicem că este supranatural. El sînt luate de obiceiă

din viaţa, reală actuală sati istorică, şi apoi transformate: în .

imagine frumâse,
„„ anume .simţire.
viaţa, reală,

de închipuirea,

Tocmai fiind-că

aceste

poetului cârmuită de o

sînt în legătură directă cu

composițiuni

se numesc

realiste.

$, 90. Teorie.— Composiţiunile poetice care se ra- -

portă la lucruri sai la, fapte ce :aii existat saă sati
putut întâmpla, fie: în viaţa, omenâscă actuală, fie

„în

cea,

istorică,

se numesc

realiste. -

Aplicaţie.— De ce <Negustorul şi Nerodul»

nici dialog?
- simţire
>

nu este nici descriere,.

De ce este naraţiune ? De ce este poetică ? Ce
fel de

ne provâcă

povestirea ? La cine se rapârtă acâstă simţir
e?

De ce gicem că acâstă composiţie este anecdotă ?
Ce este spiritul ?
De ce gicem că este o composiţie realistă
?

Exereiţiul CII— I.
Să se culâză

și să se compună

în vorbire

din popor o anecdotă, .

liberă,

|

_ȚIGANUL CINSTIT:
„ >Vro câţi-va
Print'un

Cum
V&d

Ţigani, odată,

|

loc, când-va, 'ntr'un an,

mergea
pe-un

gard

prin zori: de qiuă,
un

biet

Şi deodată se opresc,

“Se, gândesc,

curcan ; .

-

se r&sgândesc,

Celui mai bătrân grăesc:

o
—

aAuleii,

-

tată, Vişan,

aVedi cel gard pe cel“ curcan?

«Vedi ce bun e şi ce mare?
«Bre,

că bun -e.de

mâncare!

„Dar bătrânul de Vişan,
Cum se uită la curcan,
, Şi, pe: gard“ cum stă privindu-l
Şi cu ochii cântărindu-l,
“Dică:

— aUit'te om nebun !
|
«Lasă curea, n6ptea 'n drum !!,..
«De

sat...

«Dar

satu-i,

nu-i „pădure,

se pote să i-o fure;

«Că ce vrei, de?... sînt nevoi...
«Mai bine-am

Cel

lua:0

.

noi...>

bătrân așa vorbesce

;

Dar. un altul, cum gândesce,
- Dice:

— «Dar n'o 4 păcat,
“aSă-l luăm noi ne 'ntrebat,
'«Mai vîrtos că s'o 'ntâinpla,
aSă ne vadă cineva?!
- A

Dar bătrânul îi r&spunde:"
“
_— «Ce vorbesci?! Păcat ??1-De unde 2
«N'are cum mai fi păcat,
«Căciîi spunem că-i vânăt».

— «Dar de-o dice că e curcă?
—, «Dice curcă, ba necurcă!!....
i «Ce- -o tot ţii într'una, furcă ?» _-.
«Dăcă-i curcă,
«Ce se 'nourcă
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N

2

ia

Ea

- |

,

«Tocma 'm zarea zorilor,

EN
—

Me

calea, vânătozilor ? Io
câpoi dar,

a

tată Vișan,

„«Ce mai qici de cel curcan?

«Să luăm, să nul luăm,

«Ori. pe gard

a

-

e

=

să nu-l lăsăm 2

d

Deci bătrânul ce să facă?
Dacă vede că-l întrâbă,,

„Dice:

—

:

i

Aici e altă treba 1.

N

«Ei se tem de vr'o rușine
«Și dai greul tot, pe mine».

Dar, fina el om cuminte,
- Cată 'n lătără şi "nainte
|
Şi sfârşesce 'n trei cuvinte ;-

„Căci.. răspunde:
|

— <D'apoi ei
«Ce să dic şi ce să vrei ?!,
«Nu mai umblu cu. 'ndemnate,
«Să mă 'ncare și de păcate :.
Îl luaţi...
«Ori nu-l lăsaţi, |
«Numai: “partea, mea Gătaţi
«Să mi-o faceţi părălesce;;
„«Ca să-mi cumpăr nisce pesc
e.
«Om bătrân.: ar fi păcat, «Să mănânc ei de furat».
m

Exerciţiul CIV. —:Să

se spună, dacă.

.

D.

Speranţă.

narațiunea „poetică
următâre este epică sau liri
ică, “și dacă este vealistă.
Să se
învețe pe dinafară,
E

ă
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74.
. DRAPELUL!
-

_

Isbucnise

Luptă crâncenă, cumplită ! - Păgânimea înteţită Se sbătea 'ntr'un cerc de foc. „Rânduri seceră-acum tunul :
'Purcil, căutându-și loc

De scăpare, se isbise.
- Cu Românii . . . a
Se ucid, se'mpung, se mușcă.

Spăngile, patul de pușcă
Sângeră,

par' car fi vii:
Lă

E, o furie nebună;
Om pe om, vrând să răpună,

„Se întrece 'n grozăvii,

.

Şi năvală daii păgânii
“Valuri, valul ....
fin Curcanil, ţin băeții,
Daii virtos și sparg nămetţii

„i
„„Năpustiţi asupra lor;
spate,
'din
şi
singuri,
sînt
Dar
Făr' de veste, tunu-l pate

Şi, n avânt triumfător,
Es vrăjșmașil de sub deluri,
.. Să-i sdrobâscă.

,

Sint pierduţi ! «Scăpaţi drapelul1»

Le răcnesce

Colonelul

Doborit de-un glonţ. «Pe ei!
«Inainte ! Ura! ura! . .»
Și 'mdecită-l-lovitura

C6, cu suflete de Ie,
Dai în câta, dușmănescă,
Care-i stringe
|
+

-
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Mal de-aprâpe
Stâgului par'că
Aripile și-ar îi
Ca ?n clipitele

. ; . Dar în jurul
vulturul
'ntins,
pierdărit

Bărbăţia 'ntrâgă-a ării

.

“Să saprindă — înadins —
Iar în românescul sânge

Și să facă

Ș

Iar minuni de vitejie! ..
Turcii vin o sută — o mie _.-

Dar de pietul creștinesc,
|
— Ca talazurile
'n stâncă —
De-ar fi fost şi mal mulţi încă,
Sfărâmaţi,

se risipesc . . .

Morte, Mârte, proorâcă
De isbândă,

De atâtea vieţi în. fl6re
Gloria. nemuritâre
Pe jertfelnic: o închegi

Și cu sânge omenirii
Cuceresci trepta măririă Și hlamidele de regi!
Sus Năcăil stai de pândă
Lângă stâgul” |
Mândru 'n sdrenţărâse cute.

Lacrămi de durere mute
Pentru cei care-aă pierit
_ Ap&rându-l ....

Cornul

.-::
sună

. ,.:

A'ncetat crunta furtună

Și drapelul a eșit, :
Din vălmășegul
Sângeros, nebiruit.
Olldnescu-Ascanio.

75.
POVESTEA
„

PORCULUI

(fragment)

Ci-cui, era, odată o babă, şi-un moșnsg ; moșnâgul' de o
sută de ani şi baba de nouă-deci; și amândoi bătrânii
aceştia erai albi ca 6rna, și posomoriţi ca, vremea, cea rea,
din pricină că n'aveaii copii. . Şi, 'Dâmne ! tare mai erai
doriţi să aibă măcar unul, căci, cât era diulica şi noptea
de mare, şedea singuri-singurei, cuc, și le țiaiia urechile,
de urit ce le era. Şi apoi, pe lângă i6te acestea, nică vro
scofală mave: nu era de. dinşăi : un bordei ca vai de el,
nisce 6le' rupte, aşternute pe lăiţă, şi. atâta, era, tot. Ba,
de la o vreme încâce,. uritul ii mânca şi mai tare, căci
țipenie de omi nu le deschidea usa; par'că erati bolnavi
|
de ciumă, sărmanii!

In una din dile, baba, oftă din grei şi dise' inoșnegalai
«Dâmne, moşnege, Dâmne! De când sîntem noi, încă nu
ne-a

dis

nimeni

tată şi mamă!" Ore nu-i păcat de Dum-

nedeii, că mai trăim noi pe "lumea asta ? Căci, la casa, fără
copii,

nu

cred

—" Apoi

că

mai

dă, măi

este vw un Domne. ajută |

babă,

ce putem

noi face înaintea, lui

Dumnedet 2,
— Aşa este, moşnege, văd bine ;. dar până la una alta,
scii ce am gândit, eă astă nâpţe?
|
— Sci, măi babă, dacă mi “ spune.
_— Ia mâni Giminâţă, cum s'a amiji de diuă, să te scoli

şi să apuci încătro '&i vedea cu ochii ; şi ce ţi-a, eşi înainte |

întâi şi întâi, dar a fi om, da' „şârpe, dar în sfârşit ori-ce
altă jivină. a fi, pune-o în
cresce-o şi noi - cum

nostru. “
Moșn6gul,

traistă

vom „putea,

sătul şitel de«

atâta

și o adă
şi acela

acasă: vom
să, fie „copilul

singurătate; și dorit să

aibă, copii, se scâlă a doua di dinqi. diminsță,

îşi ia, traista;

282:
în bă şi tace cum i-a dis baba...

Pornesce el şi se duce

- tot înainte, pe nisce pondre, până ce dă peste un bulhac.
Şi numai

ce iată că vede în

» dece purcei, care

bulhac

o scrofă cu doi-spre-

şedea tologiţi în glod

şi să păliaii la

s6re. Sor6fa, cum vede pe moşng că vine asupra ei, îndată
- începe a hrogăi, o rupe de fugă, şi purceii, după, dînsa.
Numai unul, care era, mai ogâriit, mai 'răpănos și rnai răpciugos, neputând eşi din glod, rămase pe loc.
|

„Moșnegul de grabă îl prinde; îl-bagă în traistă, așa plin

de glod şi de alte pod6be.... cum era, și pornesce cu dinsul
spre casă. . *
o.
Î
|
i

— Slavă ţie, Domne! dise moşnsgul, că pot să duc şi

„babei mele

o „mângâere
|... Mai

sciii eu!..

Pâte, ori Dum-

nedeii ori dracul i-a dat în gând, eri n6pte, de una ca asta.
Şi, cum. ajunse

acasă, dice:

Eacă,

măi

băbuşcă,

ce odor

„i-am adus ei! Numai să-ţi trăescă ! Un băet ochios, sprin-

cenat şi frumușşel, de nu se mai pote! Iţă semână ţie, ruptă
bucăţică !,... Acum pune de -lăutâre şi grijesce-l
cum scii

tu că se grijesc băeţii, că, după cum vedi, îi cam

mititelul 1... ,
-—

Moşnege,

|
moșnege!:

făptura.. lui Dumnedeă,
novat,

sărmanul!.

Sa

dise baba,. nu ride:

colbăit
|

că și astazi

ca şi noi... Ba, pote... şi mai nevi-

. |

Apoi, -sprintenă ca o copilă,

|

face de grabă leşie, pregă-

i tesce de scăldătdre, Și, fiind-că scia bine
treba, moşitului, „Uă -purcelul, îl scaldă, îl trage . frum
ușelcu untură din

opaiţ pe la, tote încheeturile, îl stringe de
nas și-l

sumuţă,
ca să nu se dedchie, odorul! Apoi îl piâptănă,.
şi-l” grijesce

aşa, de bine,

că, peste câte-va, dile; îl sete din
bâlă ; şi,
cu tărâţe, cu cojiţe, purcelul începea se înfirip
a, şi a cresce

vădend cu ochii,
€l.... Iar

baba nu

de ţi-era. mai mare dragul să te uiţi la
scia ce

să facă, de - bucurie,

că are un
băet așa, de chipos, de hazlii, de gras
şi
învălit
,
ca un pe„pene. Să-i fi dis tâtă lumea că-i urit
şi
obrazn
ic,
ea ţinea
„una
şi bună: că, băet ca, băetul ei nu
mai este altul! Nu..

.

. ir.
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mai de un lucru

era baba

cu inima jignită: că-nu

pote să.

e

le qicăz tată şi mamă.
Intruna din dile, moșnâgul
mai cumpere câte: ce-va.

N

voesce a mergela târg, să
i
|
e

Moşnege,îi dise baba, nu uita să aduci şi. nisce roş-

- —

cove pentru ist băet, că tare ar fi dorit, mititelul !.

— Bine, măi babă. "Dar în gândul săi: Da” mânca-l-ar .
brânca să-l mănânce, surlă, că mult mă mai înnăduşi cu .

dinsul! De-am avea pâne şi sare pentru noi, da;nu să-l mai

“îndop şi pe
babei

dinsul

aş lua, câmpii!

la tote cele, apoi

nâgul se duce la

Când -m'aş .potrivi

bunătăţi....

cu

In sfârşit,

—

“eă

Moş- ;

târg, târguesce el ce are de târguit, şi,

când vine acasă, baba, îl-într6bă ca totdsuna:
— EX, moşnege, ce mai scii de pe la.târg?

-— Ce să sciti,.măi babă? Ia, nu prea bune veşti: împ&-

ratul vrea să-și mărite fata. — Şi astazi veste rea, moşnege?
Dapoi eaca ce, măi

_

babă,

a

|

-

.

ascultă: Impăratul a datde

- scire, prin crainicii săi, în tâtă lumea,:“că. ori-cine s'a, afla
să-i facă,de

la casa

aceluia şi până

felul de

păsări,

care

la, curţile

împărătesci,

un pod de aur, pardosit cu pietre scumpe, şi fel de fel de
“copaci, pe de o parte şi pe dealta, şi în copacisă cânte
tot

nu

se

mai

află pe

lumea

asta,

aceluia îi dă fata; ba, ci-că-i, mai dă şi jumătate din îmca s'0 ceră, de ne-.
părăţia, lui, Iară cine s'a bizuisă vie,
vastă, şi n'a, isbuti. să facă:-podul-așa, cum "ţi-am spus,
aceluia, pe loc îi şi tae capul. Şi. ci-că, până acum, o mul-.
țime de feciori de craă şi de împărați,

cine maă scie de pe

avă;
unde au venit, şi nici unul din ei n'a.făcut nici o ispr

și împăratul, după cura s'a hotărît, pe toți i-a tăiat, fără

de le plângea lumea, de milă ! Apoi, măi babă, ce
cruţare,
“dici? bune ' veşti sînt acestea? Ba, şi împăratul ci-că sa
m
7
„bolnăviţ de supărare! ....

— Of! moşnege,

nâstră! Numai

of! bola împăraţilor

despre feţii de

e ca sănătatea

împărat, ce mi-ai spus, mi

ai
se rupe inima, din -mine, că mare jale şi alean ori fi-m
N

-

a

ducând

mamele: lor pentru dinşii! Mai

nu pote vorbi
isn6ve.

—
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*

.

Bune-s

bine că al nostru

şi nu-l duce capul, «ca pe alţii...
-

Şi acestea, măi babă;

la-atâtea

:

dar bună

ar fi şi aceea,

când ar avea, cine:va un fecior care 'să facă, podul și să
ia pe fata împăratului, că sciti c'ar încăleca pe nevoe și,
Dâmne! mare slavă ar mai dobîndi în lume!
... Când vorbiau

bătrânii, purcelul

şedea

cotlon sub vasră,; cu râtul în sus;

în culcușş, întrun

şi, uitându-se ţintă în

ochii lor, asculta ce spun. ei şi numai pufnia din când în.
când. Şi, cum. sfătuiaii bătrânii, ei între ei, despre acestea,
numai eacă, se aude sub vatră: «Tată, şi mamă, eă îl fac»,
Baba atunci a amsţit de bucurie; moşnsgul însă, gândind

că-i Ucigă-l

crucea,

sa

speriat;

și, uimit,

bordeiti în tote părţile, să vadă de unde'a

'Qar, nevădând

pe -nimeni,

și-a, „mai venit

se uită prin
eșit acel glas;

în sine.

Insă

godacul iar .a strigat :
-— Tată, nu te înfricoşa, că ei sînt!... Ci trezesce pe
mama şi du-te la împăratul, de-i spune că eu îi fac podul.
Moşnâgul

atunci

dise îngăimat

: — -D apoi +o să-l poți face,

dragul tatei ?!
— Despre asta, n'ai grijă, tată, că, ești cu mine. Ntimai,
du-te: şi vestesce împăratului, ce am spus eu!
Baba atunci, venindu-şi în sine, sărută băâtul şi-i dise:
— Dragul mamei, drag! Nu-ţi pune viaţa, în primejdie !
Şi pe noi să ne laşi, tocmai acum , Sbreini, cu inima arsă
și fără nici un sprijini !
— Nici nu te îngriji, miimiucă, de fel; că, tăind şi nemurind, ai să vedi cine sînt ei.
«
Atunci moșnegul, ne mai având ce “dice, își piaptănă
barba, frumos, ia tosgul „bătrâneţelor în mână, apoi ese din
casă şi pornesce spre împerăţie....
I, Creangă.

po

(1837—1889]

1 Explicare. — In: acâstă, naraţiune ' poetică: observăm
că se cuprind fapte extraordinare :şi cu neputinţă ca să se

ge
fi întâmplat vreodată. In adevăr, “nimeni nu „pâte 'crede
că a vorbit când-va vre-un purcel şi că acel purcel era în
stare să facă poduri de aur, ete. Aceste fapte sînt închipuiri: curate, ele n'aii fost împrumutate din viaţa actuală

sati trecuti, a. omenirii. Deci.naraţiunea, nu este realistă,ci |

0

idealistă sai [antastică, întru cât scim că întâmplările ce
cuprinde n'a putut “avea, realitate decât numai în ima-

ginația saă fantasia Gmenilor.
$ 91. Teorie. — Naraţiunile — și ori-ce alte com-.
posițiuni poetice—în care: găsim fapte extraordinare,
streine de lumea așa cum o cun6scem, 'și care sînt
datorite numai închipuirii (imaginaţiunii” saii fantasiei).
omului — se numesc idealiste” saii fantastice.
tă
II. Explicare. — Acâstă composiţiune, de şi este semna
un cunoscut

de Creangă,

scriitor

ea totuşi este.

al nostru,

material creat
numai concepută şi stilisată de el, dar după un

tire mai mult sati
de popor. Acest material, sub formă de poves

"mai puţin variată, a dăin uit în. sînul poporului de multe
creat
veacuri şi nu se scie cu, sigur anţă, cum şi când a fost
ce
faptele extraordinare
și din ce pricină ati. fost întroduse
ca si materialul. întreă,
ă
cuprinde. Composiţia lui Creang
buinţat, portă numele de basm sati poveste.

fantastice, de
$ 92. Teorie. — Naraţiunile poetice timpuri forte.
lară, .ce sai păstrat „de

origine popu

sai
din gurăîn gură, se numesc basme
i
E
|
i
ce ni se povestesc |
Explicure. — Cu tote că faptele

vechi trecând
poveşti.
“UL.

în acestă

naraţiune

neză. Acsstă, provine

supranaturale, ele

sînt

din
cu deosebire

povestit,
nele care iai parte la faptul
şi cum
reale ar fi, lucreză şi vorbesc ca.

„lucra
nisce
|

-

persâne reale,

/

a
în lu mea

ne impreslo-

faptul că pers6ori-cât de ne
ar. vorbi şi ar

n6stră de adi.

n6gul şi baba, parcă sint doi Români fi vorbirea
ă-aa
purtarea, babei cu purcelul pâr'c
şi

|

Moş-

de la ţară, vorbirea

şi pu”

o

Eu

|

tarea, ei fată
-

286

de

un copil,

.
pe care

.

l-ar

fi găsit și lar fi.

crescut acum.

$ 93. Teorie.— O naraţiune

idealistă, oste cu atât;

mnaă interesantă, şi mai frumâsă cu cât poetul povestesce mai simplu și mai'real momentele extraordi-

nare

ale faptului - despre care e vorba.

III. Explicare.—

Farmecul

acestei

povestiri

stă mai

cu deose-

bire în limba ce scriitorul întrebuinţâză : este o limbă ruptă in
„ limba” poporului

ni s'a transmis

român,

nealterată de-nici-o limbă streină prin care

cultura în ultimele timpuri.

De aceea cuprinde o

mulţime de expresiuni proprii limbii românesci, care sînt cu ne“putinţă de'tradus, cuvînt cu cuvînt, în alte limbi. Astfel sînt ex-

„_

” presiunile

subliniate de la începutul composiţiunii.

Ele se numesc

idiotisme.

$ 94.. Teorie. -- Se numesc idiotisme expresiunile proprii
unei limbi ele nu se pot traduce cuvînt, cu cuvînt în altă
„limbă, ci trebuesc redate prin . expresii echivalente de altă
natură.
Aplicaţie. — De ce gicem că cormposiția de
De ce este poetică?. De ce-nu e realistă?
posiţiile care nu sînt realiste și pentru ce
saii poveste ? Când un basm ne interesâză
un idiotism ?
|

|

mai suse naraţiune ?
Cum se numesc com2 De ce este un basm
şi e îrumos ? Ce este

Exereiţiul CV „—Să se cautee idiotismele- din restul căii
Exerciţiul CVI. — Să se cultgă și să se compună , un
basm.

,

.

.
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NUNTĂ. ZAMFIRII
E lung pămîntul
— ba e lat —.;
Dar ca Săgstă de bogat

Nici astădi domn pe lume nu-i,
Şi-avea, o fată — fata, lui—
Ic6nă, întrun altar so pui
La; închinat.
NE

|
7

|

____287

Şi, dac'a fost peţită des,
E lucru tare cu 'nţeles;
Dar dintr'al prinților şirag,
Câţi ati trecut al casei prag,
De bună samă cel mai drag
A fost ales..
Şi s'a pornit apoi cuvint!
Şi” patru margini de pămînt
Ce strimte-aui fost în largul lor,
„Când ai pornit să-şi dee zor

Acest cuvint mai călător
- Decât un vânt!

Ş'atunci' din tron sa ridicat
Un împărat după 'mpărat,
Şi regii'n purpur s'aă încins,
Şi Domnele grăbit ai prins
Să

se gătescă

din

-Ca

adins

.

niclodat”.

Iar, când a fost de sa “moplinit
Ajunul dilei de nuntit,

„Din munţi și văi,
Din larg cuprins

de peste mări,
de multe

zări,.

Nuntaşi din nouă-deci de ţări
Sau răscolit.

De cum'a dat în fapt de zori,
Veniai,cu

fete:şi feciori, -

“Trăsnind rădvanele

de

craiii!

Pe netede. poteci de plaită
; —
La tot rădvanul: patru cai,
'
Ba patru sori.

Sosit era bătrânul Grui
Cu Sanda și Rusanda lui,

„288
Şi Ţinteş, cel cu trainic rost,
;
Cu Lia lui sosit a fost,
a
Şi Bardeș cel cu adăpost
Prin munți silhui.
lar mai spre-amiadi, din depără ră
Vădutu-s'a crescând în zări
Rădvan cu mire, cu nănaşi,
Cu socrii mari şi cu nuntaşi,
lar nou&-deci de fecioraşi
Veniau călări
Şi, ca la mândre nunţi de
işit-a, 'n cale-ales alaiă

crai,

De sfetnici mulţi şi mult

popor,

:

Cu musici multe 'n fruntea,
ŞI drumul tot era covor

lor,

De flori de Mai.

_ Iar când alaiul s'a, oprit
Şi Paltin Craii a stărostit,
A prins să sune sunet vit
De

Dar

treasc,

de trâmbiță şi de chii —

ce soriti ei? Ori cum

E

ne "mplinit!

să scrii

Şatunci de peste larg pridvor,
Din dalb iatac de foişor,
Eşi Zamfira 'n mers isteţ,
Frumosă, ca un gând răsleţ,
Cu trupul 'nalt, cu părul 'creţ
,
Cu pas ușor.

Un trandafir în văi părea, ;
Mlădiul trup i-l încingea:

|

Bă
Un

289.

brâti de-argint,

dar

t6tă 'n tot

Frumâsă, cât eă nici nu pot
O mai frumâsă să-mi socot |
Cu mintea

mea.

-

Şi ea, mergând spre Viorel,
De mână

când a prinso

el,

Roşind, s'a, zăpăcit de drag, —:
Vătavul a dat semn de stâg,

Satunci porniră toţi şireag,
Incetinel.

Şi 7n vremea, cât sai cununat,

A prins poporul adunat

Să

jâce 'n drum după tilinci;

Feciori,la dece fete. cinci,

Cu sdrăngăneii la opinci, .

E

E 0

a

a

i

na

Ca, 'n port de sat.
Trei. paşi la stânga, linişor,

„Şi alță trei pași-la drâpta lor;
Se prind de mâni şi se desprind,
S'adună cerc şi iar se 'ntind,
+
Şi bat pămîntul tropotind

In tact uşor.

O

4,

Iar la ospăț, un riid

vin! —

Mai un hotur, tot a fost plin

De mese, şi tot 6speţi râri,
mot crai şi tot crăese mari,
Alăturea

cu ghinărari -

De nm

străin.

A fost atâta chiu şi cânt,
Cum nu s'a pomenit cuvint;
Carte de citire şi composițiune, cl. IV, Dragomirescu.

-

-
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PI

Şi sorele, mirat, sta: n loc,
Că l-a ajuns ș'acest noroc,

Să vadă el atâta joc
- *

|”

Pe-acest pămînt!

De-ai fi v&dut cum ai jucat
Copilele

de împărat,

ȘI principi falnici și mdrăsneţi,
De-al căror busdugan isteţ,
Perit-at smei din iaduri scoşi !
De-ai fi vădut jucând: voioşi,
Şi Feţi-voinici, și Feţi- frumosi,

Şi Logofeţi !
Ba Peneş- Imparat,

vădând

Pe Barbă- Cot, piticul, stând

Pe-un gard de-alături privitor,
L-a pus la, joc! Şi ntre popor
Săria piticu 'ntr'un picior,

De nu-și da rând!
Sînt grei bătrânii de” pornit,
Dar, de-i pornesci, sînt, greu de-oprit!
Şi sâti pornit bărboşii regi
Cu sfetnicii ”nvechiţi în legi
Și patru-deci de qile 'ntregi
”
Au tot nuntit..

Și, vesel, Mugur: -Impărat,
Ca cel d'întâi, s'a ridicat
ȘI, cu pahârul plin în mâni,
Precum e felul din bătrâni
„La, ori-ce chef între Români,
El a 'nchinat

„Şa gis: «Cât mace prin liveqi,.

Atâţia ani la mini urez!
,

Şun prinţ la anul! blând şi mic,
Să, erâscă mare şi voinic,—

Ă

“Iar noi să mai jucăm un pic

.-

Sia botez!
:

|
„-

|
„G.

Coșbuc.

I. Bxplicare, —- In acâstă, naraţiune poetică, poetul Coşbuc
ne povestesce cum. sa făcut nunta Zamfirii şi a lui Viorel,
fapt şi persâne, pe care şi le-a, plăsmulit, luându-se după nunta, .
dintre fata, de împărat şi Făt frumos, cu care se sfârșesc
de obicei basmele. «Nunta. Zamfiri» face parte, ca, şi basmele, dintr'o lume imaginară, dar poetul o povestesce mult

mai vii, întroducând în naraţiunea,sa multe- amănunte ce
se observă, la, nuntele românescă. Ac6stă îmbinare de fapte
— unele imaginare şi altele reale — măresc farmecul postie
al acestei

—.

|

-

naraţiuni.

$ 95. Teorie. — Pasmele poporului sînt un isvor
| nesecat, din care poeţii ss pot inspira; ca, să facă noi opere

poetice. In acâstă lucrare ei trebue se păstreze faptele
extraordinare

din basme;

dar să: desvolte

amănuntele

lor, întrebuinţind de elemente din viaţa, actuală sai trecută a, poporului TOMÂN.
a
„II. Explicare.

—

In acâstă poesie, ne isbesce în mod

cu totul

deosebit descrierea
€
hori:

-:

„Trei paşi la stânga linişor
Şi alţi trei paşi la drepta lor,
Se prind de mâni şi se desprind,
Sadună cerc
'şi iar se 'ntind

Şi bat pămîntul tropotind
În

tact

uşor,

-

E aşa "de bine: descrisă, că par'că o vedem înaintea ochilor şi
în acelaş, timp par'că simţim în noi jocul flăcăilor și fetelor. Este .
figura

$ 96.
ţişză

de cugetare

numită

ipotiposă.

Teorie. — Figura, de cugetare, prin care ni se înfălucrurile

viă

şi plastic,

se numesce

ipoliposii

992
Aplicaţie.
- este

— De

ce «Nunta Zamfirii»

poetică ? Este

idealistă. sai

este o naraţiune ? De ce

realistă?

De

unde sînt

împrumutate elementele idealiste? De unde cele realiste 2-Ce
regulă putem

-scote pentru

poeţii

din basme ? Ce

carc' vor să compună

poesii

cu materialul luaţ

ipotiposă frumâsă întâlnim în «Nunta. Zamtfir
ii ?>.

Ce este ipotiposa ?

,

Exereiţiul CVII. —

II

Să se. înveţe

A

i

pe dinafară.

-

| “Exereiţiul CVIII. — Să se scotă, „dintrins
dece figuri
a. de.

cugetare, (ece figuri de cuvint și dece epitete
mai frumâse. . :
-

S

7
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SFINȚII DIN RAU

pornesc în ajutorul lui Viad-Yodă al Munteniei împotri
va păgânilor de Turci, :

(Din ŞȚIGANIADA»).

[SNA

CHaBBcE EA

'TpEA '0Apa

„:

- Ulu rapa KpECKHA, CE (pawE nana,
E
Ka, act mSpckz, BAptapa,
_ iBEpPSA cranii PO
E

pOBîn

MBA'E

Li

|
|

AE KPSSE

Pzmacece - IlApa MAN NScrue:

ei

- TlSatan yirzuuta HOACTpa ApMATz,.
„Îurp'ara E Baaspu tu ACSNpEAE,
* Spa irphea un HEBZ'TAMATA,

GK2anHA OApE-KBMHA MMITE EA.

o

SpA „ATp'0 zu -AE Bapa cenmz,

Rat

WNUTPS A. panSASU rpaanna

Gan-Gnipi you Mp

O MeraMnAApE.

Ilpisună „pui în0c, KA cz MAN Baza

E

pa

Grpira

O
1.

Msurenin:
—— sIs] BAHAEO | —

“MICNAHMANTAT 3. îap” 0 TPZMAA
Z,

i.
2
pape .

E “cpu. qe- npHin npe:Sp MA pur
pkăa,
i — Ve une, "Cnipigoane, mn
ue rp'lsa ?
,

.-

_

er

08
«Ox!

auce: ap

în8 BEAELI ME-AII ECE?

«lepir-as Iapa. avk pomairbeuz !
“ allepe um Winer AVS, AA HEBECTE ;
calls Ps wapz Suac ca ma umcribcera
«Ha Mura ; Un AKSMA 'roa'ra
<O czzsu pe Mojamer ApapATaD:

Torn cpigin
"ĂE

ASTA

MSAUIMEA

Ano iun ce Aipz

'TABEPEH NAPBUE,

“Toyn. SMEpin

1.

KANETE

| -

RAZTHp& ; .

ame Gau- IIuoapz, AAIRHE ML CHE
RSuyerănia, AM ESZEAE CPHuTE:
- GROBOZH BpAVZTOAPEAE KSEHUTE :
4

CO KSBIOIUMAOp ! AME-ANI - MAPE,
RZA HS- BPEME AE A -KAZTII AHH CNATE,
CGAS.A Bz05H apa AE AASTADE, |
«lusvenrăiig, ua 80p (pn cSpnare
QECEpIMEAE MOACTPE AE DATĂ,
căap Au "Că ARSTZM

Un

MON IE, Pomana |!

c Ape AMACTA, 13 Cnipioane papa,
CĂSZHA BONN HOWIPH N TOBZPZUNE
«Ile Ileopue, K8. Meap8 Roc TE îoroapă
«Illu amSrz_ ASH Bana „MI BZTBAME;
CăluA PăHAECK ES HZ Ap Pit AA BHE,
„«/|uica IPATIENTAI NE ASH NăHa MAE!

CĂERAT MAN ESpăA, "TPEGBE A AEPyE,
"CRZ ANTAMHTPEAEA NOATE (pu ZBMApa
aSliSmapea. —: VEI A0H NOT C'AAEPUE
„«derpas, inna. KENZPEI £, 1Âpz
«TB nesecrp8 (NpEtSA E "UI RAHOANE)
CTpes&e ca Mp o Gnipigo3uIE.+
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Gau-llEopye. ks Gan-Xlesps, (pinuy AE Paz,
“<Înrapn cPATSA aSu Gan-llmoapz,
IIgMau Gizu-Gnipigon ag rp'kuz,
Raw n8 Bazsce HIM OAHoapa
Îpe-Su pzcaotă, agita, mina BARNA
Au

pipe

un

HEISBIUA, ÎCEAHAZ.

”

Gasu-lleopye -MIMATZ CARHA-HMUCZ,
lu

„ÎMBpanz

Rona,
Ip

5E8a

cesra,

-

HECTpARATĂTA,

CSALIA HE "HBHHCZ;

„DABPZKAHAS-AE

ME

"TOATE

|

AE. CApSTA,

IS nenrps uz-c"B5ue tu (Pp8moace,
Vu Ka ME MSAT EA 19 AE n8p'race.

Suit: AEpEA Gan-Aleap8 ce. Api'ksa
Il AAăHAoit AE Au ce nSu KZAApE:
Gaăn-AleapS ne “na ca wl sp'kxz,

Ielap Gi-IlEopye ne MSprA CAS; “KApE:

„MGE

gosf:roave Mare

|

,

Spas npEA mianecrpe' unu ApinA're,
«Țuice
ua a
s-ce us căra KpSuc, IsBiourin KZAZEIH NAERApA;
Gan-Gnipiyon, ASnz En ce. SME
Iloropătia, ne wk “rasuna ckApz,
Rapea - IAkog NIPĂSEAHIIA AE Akac
a.

AE (pia

ASn leak, o ficare.

AP» MZpăHAS-uRase
. AEASUTATA -

Ile „Mer

A naum anu cniia „pui cnia, +
— Alanap Ka u8 (PScece uumoaarr
z
Rizaape — mor AE-Ap Du o mara
piyz
CAS nsn ae acu — coor'k pu
cuc —
Hz ap nr KZAATORIL MAN BHUE
,.
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Ă

ln

taxa:

Ia

”

0 MunSHE! ME zapeljie?

O acuz, AEcnpE MA apkn'rz,
Fpana, KATpE AXBHICSA OMEHEIȚIE :
«Găn-Gnipigoane gap rai ayrEnra !
„ «lu, E BOEIN A MEPUE MAN 'TApE,
«IIS „MiTpesa uHMIK, Mn cSH KzAapeÎ»

-

Gau-Gnipiaon, apa A MEpAE BPEME,
Ile 40k „MIBANERA MArzpiA,
llsepa pn

unSp B2ZASXBA

Lun VENE,

Idlp cpamrSASu Tpecape Kaiua,
SIUIA E pENEAE ACIIUA CBOAPA
Apenr

FATE. Msurewkea

Iapa.
1

Budai

(Sfârşitul sec. XVII

Deleanu,

.

începulul sec.

X1X).

Bxplicare, — Acest fragment este extras dintr'o întinsă
narațiune poetică în care Budai-Deleanu,' unul din marii
noștri poeţi, ne povestesce cu haz, cum Țiganii, care fuseseră adunaţi la, un loc, hrăniţă şi. înarmaţi de Vlad Ţepeş,
„ca să nu se facă spionii Turcilor, vor şi ei: să-şi întemeeze o ţară, dar nu pot. Acestă naraţiune cuprinde

unele fapte şi persâne istorice: Vlad Ţepeş, năvălirea Turcilor în Ţara

Muntensscă, Mohamed ; dar

acestea,

sînt nu-

maă persâne şi incidente lăturalnice: obiectul naraţiunii îl.
constituesc întâmplările

Țiganilor strînşi la o laltă şi puși

pe vitejie. Pers6nele — sai eroii —

naraţiunii nu sînt nică

Vlad Ţepeş nici Mohamed, ci Parapanghel, Becichirec, Tan
daler, Neicul și alti Tigani.
Acâstă naraţiune dobîndesce o deosebită, înfățișare, prin
faptul că, la desfăşurarea, acţiunii, poetul pune să ia, parte

şi puteri supranaturale : pe Satana
care iaii partea

partea, homânilor.. Atât

povestite,

şi cu cetele

dracilor,

Turcilor şi pe Sfinţii creștinătății, care iat

sînt comice

faptele

cât

şi au „scopul

O asemenea, naraţiune se numesce

şi tonul,

în

care

sînt;

să ne provâce veselia,

epopee comică.

$ 97. Teorie. — Când o naraţiune poetică povestesce un fapt însemnat în legătură cu viaţa unui
“popor şi la, desfășurarea, faptului pune să ia. parte
puteri supranaturale şi persone înzestrate cu însușiri "extraordinare, naraţiunea, poetică se numesce epopee.
„
Puterile supranaturale se numesc miraculos;. per- *
-s6nele ce iai parte la'acţiune, eroi.
_
|

Când cuprinde

o acţiune mărâţă,

iar eroii prinei-

pali sînt înfățișaţi serioși și plini de demnitate,
- Peea

88

numesce

epo-

eroică.

Când, din contră, cuprinde o acţiune ridiculă, iar
eroii principali ne sînt înfățișață ca, nisce pers6ne, care
caută să facă ce-va mai presus dee puterile lor, epo_ peea

se

numesce comică.

pi

Aplicaţie.— Ce se povestesce în «Ţiganiada» 22 Ce'roljâcă persânele

istorice ?

țiune ? Prin ce

Cine

sînt

elemente

persnele

dobîndesce

principale din

ea o deosebită

acâstă

nara-

înfățișare?

Cum se numesc puterile supranaturale ce iai parte la acâstă acţiune ? Ce sentiment provâcă în 'noi persânele și faptele din <Ţi-

ganiada» ? Pentru ce dicem că este o epopee? Pentru ce dicem că
este comică ? [Este realistă sai idealistă ? Este lirică saii epică?

Exerciţiul CIX. — Să se studieze din punct de vedere
“stilistic, atât din punctul de vedere al calităţilor generale și
particulare ale stilului, cât și din punctul de vedere al figurilor.
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CÂINELEȘI CAŢELUL
RAT
Rsm

MM

CANT

ASnin,

Spui,

AE SPATE SHEAE AOBÎTOAYE,
AFI,

UI

AATE

KATE-BA,

Ape

KpEA AECNPE CHHE KZ NpELSECK ME-BA|
AE ce TpAr Anu EA AMApE,
zlera E 0
PĂMNAApE,
so
Ulu £S noATE cau MSGĂA, MAp 0 Apă S-A
Oamenin cnSu aqcek ka ?u Wzpii VIBIAISATE

Ş

Gere

ErAAMTATE :

NAAvE.
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oa? 148 0 CRÎMBAPE UI ASAEA CE MONAEIIE,
IISMAn-mE HO AMARHApIIA US HE MAN MZpzCEWIE!
Rar

neurp8

„= Bo

MHHE

SuS4,

(PHEIIE-MHME

am A£ BSRSPHE,

1JIHE,

E

Has TOATA AÎPHOAHA, AARAp Un WE: AAN Npoacra,
„Rme capi paun ZiNE, TAp 8 NOMIA-BoACTpz).
Sua BOpBIA AESHZZH KS Si BOS OApE-HApE,
Da
“Camcon, ASAZS AE KSPTE, ME AATpA (DOapTE 'TApE.
AzIţeABA CGAMSpAkE, ME EA
AA 0 DATE
Ba cimnas npisirop,
SISZHHIa, BOPBA: ACP
|
Un Ka NS A8 MAGNAPHE unt. tiu psnspn AEAPTE,

"C'anporne aaa
C-un apare IOBipeA ME APE NEWTPS EH:
|
— TanppEA BOAcTpz, ZINE, „AMI MAPE MHUSHATA, O Il cimgimanrsA Bocrp5 „MA. Crimez, pain Men
— «lon, (pain man? pacnsnce Gamcon nani A£ MARIME. e
Ion, pain “rau, morae ?
O că-l AZ 0 BATAE,
RApE CO NOMENELIH.
ESHoijiui “PS MHHE CAHTEM UI 1 CE RAGE ME,
,
likEA vEpSiuuua'Ta, ACT-EA CA HE, BOpEELII 12 a
BEA.
ME
ES
pEE
"NT
E
T
?
— e ll e-uaa naca
— <Ăap zise...
SIAEBZPIT, BOPEAM
RE 8 ISBEck MAtHApHA Ii ca Spack NE AeH,
Rs BOIS ErAAITATE, Ap.ui nenrpS aa.

sIwkcra
ll

uSAan

In

O BEAEM,

K8 MEN MApH ErAAÎTATE BpEM.

acestă

„Gr,

-

.

i

Explicare. —-

„MT pe Ho: age

composiție

Alexandrescu.

(1812—1885)

Gr. Alexandrescu ne

povestesce ce s'ar fi întâmplat între dulăul Samson, pe când

convorbia, cu un boi, şi între căţeluşul Samurache. Ne arată
cum Samson, la, începăt, se pare că doresce egalitatea, cu

toți și cum mai pe urmă se vede

că o doresce numai cu
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cei mari;

ne

mai

arată

cum Samurache

este

atât de ne-

vinovat încât se încrede în vorbele lui și vrea să-și dea
“şi el părerea, şi cum, din pricina, acâsta, este despreţuitor
mustrat de dulăă. Dar ce ne interesâză, pe noi Samson sai
Samurache ?-Şi cum o să ne intereseze când poetul nii

_înfăţişeză vorbind, ca nisce 6meni ?
Ne intereseză,

pentru

|

că, sub figurile lui Samson

şi Sa-

murache, poetul înfăţişcză în realitate doi 6meni, iar întâm-

plarea dintre dînşii este o întâmplare omenscă,. Inchipuind
pe animale, poetul se gândesce la om. Tâtă composiția este
dar o metaforă, prelungită, — este o alegorie, şi nu-i putem
pătrunde înţelesul decât gândindu-ne la, lucrurile omenesci,

pe care a vrut să le înțelâgă poetul prin acestă, figură. Ast-

fel, noi înţelegem acâstă composiţie când ne gândim că mulţi
Gmenii sînt în felul lui Samson, că ei vor egalitatea, dar
nu
cu cei ce sînt mai mici, ci cu cei mai mari decât ei. Este
o fabulă.
i

-Ş 98. Teorie.— Naraţiunile poetice, în care se po„Yestesc întâmplări închipuite între animale sati alte

lucruri ncînţelegătâre, cu scop ca sub aceste întâmplări

să ne

omenâscă,
din acele

representăm

se numesc

"unele

fabule.

întâmplări închipuite

relaţiuni

din

viaţa,

Tocmai din pricină, că
trebue

să înțelegem

întâmplările reale dintre 6meni, se spune că fabula
este o composiție alegorică prin care ni se lămuresce
Sait ni se dă, 0 invefătură.

Acâstă, învățătură,

une ori

poetul o exprimă, la, începutul fabulei, alta, la. sfârșit,
câteodată, de loc..
|
Fabula, se numesce apolog când persânele nu sînt

animale,

ci chiar. 6meni.

_ Aplicaţie. —' Ce

se povestesce
'în naraţiunea

de

mai sus? Care
sint persnele ? Care e. personagiul
principal? Care, cele secundare ? Care este exposiţiunea? Care, nodul
? Care, desnodămiîntul ?
Când dicem că am înţeles cu adeve
rat acâstă naraţiune ? De ce
gicem că este o fabulă ? Care e
învăţătura şi unde e aședată ? Ce
fel de composiţie este <Plugarul
și fii să» (No. 2)? Ce deosebire

pg
este între ca şi, Câinele și Căţelul» ?? Cum se numesce una și “cum
“ cea-l-altă? Ce fel de narațiunii sînt fâbulele, realiste sai idealiste?

Exereiţiul. CX. —
composiţia

următâre;

Să se

citâscă

să se.înveţe pe

Căţelul».

și să se caracteriseze
din

Na |

afară

«Câinele

și

_

79.
CARBLE

CU OLE.

„0 PARZpA

AE KApE MEpUE AA "TApr KB OAAE
SI Sasu nerăuirop ;
SA pueS-tuui -KS urpiipe A Kong Surl: Mi RASE,
Gnepătta, AE, Mlouuti CAASUE (poaoc: „MICEAUIZ'TOp;
„Ap “PpESBA ca Tphia o, pENSMITA BAAE,
a KApE rapa Suriit, -MIAArZ ME-AS COCÎr, |
,
“Sua CAS -cparsir:
KA ca noroape Baa, ne. păiia, „MIMET, KATE ;
ap HApSA A8NZ SpA, ca (pata „panuire,”
law BOMH ME-A NSpTas,
Aeapnuuli pina, UI MATSpIL, AAN BpE puiut CApATAS.
Ulu, 'n aaeszp, _KApSA MEpIJEA —MIMEr, KA PăUASA
UEA .MIMEpRAT A rpiz tun (ppamazurar PE An
„ĂAp 0 Apeke AE RSA,
- SI KZApOp- BEA

_

PRUASA,

“Ile. SON BINE „MBztgatţ!

dn KpiTkAS AE MOApTE:
€SnTamu-E2, Bon AaSpatţui !
«Been — irk8 — nerăosiut, SI ap US IjiS că nSapr re |
«El; Sira-'re AA ÎIOpOAAI!
«Ge TApEE KA! EPOACKA..e LE, BEZH AAAE TIpian
Cu sr KSM Tor CE AMCA:
«slp Bpl: ami EA CA rac.
«0, doamne! mm ve Bon!
„R& Me peiSme MApE!
«An Bune ap apa FSH
„as. Ap IWEAE AA. ECAE ME COAWI Ut NE MIRIIRApE...
„d, A HE BANA Lust - NE MON L. »
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.

Rs “ALIA OA pi SURA No prieck ks APSA! A9p;
„
Aap pESTATEA MANCA:
_
E
Su ca onp'eka Bop,
n
pn
Vll "m pina ce Bam AACa ;
-ÎÎN0H, ME AA 0 SAME, AA CAUTA 7 AOK KAplEcă,
O HSAka. PENT ue „sr, RT AE ASA NiiMOpSA,
- PacToApuă SAAEAE..: uim n pita cE ONpEck...
su na uersupitropSA, Si
RS MAIMAE KpSWIE AA XăpRSp'r Ce Sura

lu (oap're rpEs ora.
"SS uS ms

RSA Ca res ANAArr ;CR

Ins msar HS Bin'ropSA,
AN “PpERST AAA CATSpAT
lu uS-u nzcrpeg AMOpSA 3
Ap BE ca-apăr AA Sun, on,
Rsa en, pu 'rimnSpn rpeac,
JA AAN EZA, USAMAN Hopon
|
|

zii

|

Uli uSman pane pEAE,

Ip

|

Bă

CAnska ENUrSpui En E
AE 'TpEBHS RA OAMENII rpEn.
Pac'roApiiă RApSA APENT AE. PANA,
III “Top „MIKA AAN ina.

A,

Donici

(15051366).

|

Explicave.-— Fondul acestei composiţii, ca şi “în «Cainele
și Căţelul» şi ca în ori-ce composiție poetică, constă într'un
anumit simţimînt al poetului — glumet sai: trist, vioi sai

liniştit—. Acest

simţimiînt îl face să! imagineze cutare şi

cutare împrejurări pe care ls “combină; așt-fel, încât să re-"
sulte o întâmplare care să, exprime cât imai clar acel sen-

timent.

Ast-fel

în «Câinele

şi Căţelul, poetul

exprimă

veselia. sa faţă de unii Gmeni care -sem&nă cu Samson şi
şi cu Samurache ; în. «Carele cu 6le» poetul își exprimă
disprețul liniştit pentru acei care sâmănă .cu boii cei ţineri
„ce ai trântit Glele în rîpă. Pe lângă acâstă simțire,
sall

;
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“

mai bino cu ajutorul ei, poetul vrea să ne facă să înţelegem mai bine nisce învățături : Sint 6meni, care în vorbă
|
susţin ogalitatea, dar, când e la fapt, nu o practică ;— tinerii
zadarnic învinuese pe cei bătrâni că sînt. greoi, fiind că:
aceștia, tocmai printr” acesta îşi arată, înţelepciunea, lor.
To așa, prin anecdotele «Negustorul și Nerodul», «Tiganul
cinstit», poeţii, pe lângă că ne fac să ridem de Nerod şi
de cinstea Tiganului, inai a de scop ca, indirect, să ne dea
o învățătură: să nu fim ca Țiganul sau ca Nerodul. Sînt
- poesii care vor să dea învățături, bătândă-și joc de aceia,
pe care nu

trebue

să-i imităm

sau

chiar

ocărîndu-i,

Ele

„se numesc satire, Fabule și satizele, dând direct sui indirect învățături, se” numesc poesit didaolice.

$ 99. Teorie. — Composiţile poâtice, prin cae ni
so “daia învățături, fără a, înceta, de a, rămâne poetice, -

se numesc

poesii

anecdotele.

didactice. “Astfel sînt fabulele Și

Anecdotele "fac Date din poesiile didactică niniia.
satire prin care poetul caută să dea, o învățătură, batjocorind saui ocârînd po acei ce nu. merită, să fie

Amitaţi.

it

_

”

Aplieaţie.-— In ce constă fondul fabulelor,
- alte poesii ?. Cum

se numesc

poesiile care,

în deosebire de cele:
pe

lângă simţire,

dă expresiune şi unei învățături ? Ce fel de poesii sînt
tele din acest punct de vedere ? Ce_este'o satiră?

mai

anecdo-

Pxerciţiul CXI. — : Să se înveţe pe” “din: afară «Plugărul
şi

fil

st.

7

pu

i
-

.

80.
-o SERA DE VARA

Spa “n car cepin
SI usy&piaop KSMnztut
SI. CATSASu TipESgA ME
In BITEAE, kS MSUET

un "COApEAE cdprunyiiee ș “
WinătA nap "NA. KEMA
a
rpES,. MEpES" cocice,
AA NFEAB „NUrHuIc nui ,

-
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Ip

AATEAE-AAZNATE

«În

VEMETE

"pal:

pe MSMA

pi

Bien

BATATSpa
A0p

crpira;

-"BiBpA AA CEpin AEp AE 'TASpn TpEA MSpMSpA,
Graogin cApHuA BIWEÎN AA „Sup AMEPTA,
C'ACrĂMNAPA

ACT

CFOMOT

LUM-A MANTEASH paurauz

„Îuiene că ce-A85z KS UDANTE um cscsp,
Rata SuEp8A CE AAcA CSE pemoprera MA
Ilu MBA BieASurz „Tor 'TpemSpa "unpEisSp.

;

unea A ASH CTEAE, EC SNA BRTE SIA3.
Ils (pokSpn pu "mor cArSA „piiien a ce Bey;
TăpSHe acra: ckpz pacape-ARS tun ASua,
Il

KORE

KA ECAATZ

"POT

RAME! RATE-0 eri,

Ăap REMNSA “un Ap ES NASrapSA ocrenzue;
Illu, ASnz-0 vinz cRSpT2, Mii. COMHSA A cocir,.
TaMEpe. NpETSPHMAEUN ARSAMA CTANĂHEIIE,
Il azrpzropiu San e "ASA HEKOITENIIT.
4

S HOANTE NECTE AASprr
AU AVIBAORSA Tapue
BecrmaurrSA, CAS MEA HErpS, AE CTEAE CEMAIIAT,
GE "MWTHHAE ECTE ASAEA VE ?u SPAMEAE OA XE
Bicbza, KăTE-AEBR Act ra n "A BICA, -

TaMEpE ECTE "TOTBA Un HEMIUUKA
PE
Ilu-St pape apa mapunnn ME
Iun Pp5uza n ce mila, Mt
[lu AnEAE A40pm - A5CE, tut „ Mpuse
22

NANA,
ASME CA AZCAT;
BaHTSA US Sena,
AS C'Tar,
„4 Meliade-Rădulescu,

(1802-—1872).Explicare. — Acestă, composiţie

are: de obiect un fapt:

0 sâră de vară, ale cărui momente succesive
sînt arătate
cu claritate cum urmeză unul după altul : 1)
amurgul; 2)

303

adăpatul

vitelor; 3) mulsul vacilor;

4) eşivea stelelor, în

acelaş timp cu aprinderea, focurilor în sat şi răsăritul lunii;
5) somnul plugarilor; şi 6) tăcerea, întreruptă de lătratul
câinilor, care:dă farmec nopţii adânci. Este dar o narațiune.
Fie-care din momentele ce ea conţine pot constitui nisce
descripţii pure, ori de câte ori arată fapte ce-se petrec în
acelaș timp; ast-fel ar fi momentele 4) şi 6).. Dar tâte momentele la un loc ar putea fi considerate ca formând un
singur lucru de sine stătător, ale. cărui părţi nu sînt simultane ci succesive. Deci acestă composiţiie ax mai putea
fi considerată şi ca „descripţăune.. Este o narațiune, „descriptivă.
:

Ş 100. Teorie.—Naraţiunea, ale cărei momente sînt;
mai mult sau mai puţin de natură, descriptivă și ar
putea fi considerate ca formând “împreună un lucru.
de sine stătător — se numesce naraţiune descriplivă.
Aplieaţie.— Ce momente
se petrec aceste

mente?

De

momente?

ce gicem

conţine composiţia de mai sus ? Cum
De

ce natură

că întrega

scriplivă ?

sînt unele din acele mo-

composiţie

este narațiune

de-

.

Exerciţiul, CĂII. — Să se înveţe pe din afară şi să se
arate ce figuri mai- însemnate cuprinde.
|
Exereiţiul OCXIII. — Să se citâscă, să, se caracteriseze. și
să 'se analiseze
vedere.

stilul bucății

următâre

din

tote punctele

de

“al.
VÂNATOREA PE BARAGAN
Ore ce desfătare vânătorâscă

mai nețărmurită, mai se-.

nină şi mai legănată în dulci şi dui6se visări, pote fi pe
lume, decât, aceea care o gustă cine-va când, prin pustiile

Bărăganului, căruța,

în care stă culcat, abia înaintâză,
pe

-
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1
Fi

.

ARI

căi fără de urme? Dinainte-i, spaţiul nemărginit,; dar valurile de 6rbă, -când înviate de o spornică verdsţă, când
ofilite sub pârlitura, s6relui, nu-i însuflă îngrijirea, nestatornicului ocean. In: depărtare, pe linia netedă a orizontului,
- se profilâză, ca moşore de cârtiţe uriaşe, movilele, a căror
"urz6lă e taina trecutului şi pod6ba pustietăţii. De la movila,
Necşului de pe malul Ialomiţei, până la movila Vulturului
“din prâjma, Borcii, ele stai semănate în prelargul câmpiti,
ca, sentinele mute și gârbovite supt ale lor bătrâneţe. La,
pâlele lor cuibâză vulturii cei falnici cu late pene negre,
“precum şi cei suri, al căror cioc, ascuţit și aprig la pradă,
răsare hidos din ale lor grumazuri jupuite și golaşe.
De cu zorile, atunci când roua stă încă aninată pe firele
„de 6rbă, căruța, s'a pornit de la, conacul de nâpte, şi tocmai
-

xy

Du.

a

.

când srele:e de-asupra

e.

u

.

amiadului,

ea sosesce la locul de

„întâlnire al vânătorilor. Mai ades, acest loc este o cruce de
piatră, strâmbată din piua ei, sai un put cu furcă, adecăo gr6pă adâncă, de unde se scâte apă cu burduful. Trebue
să fii la Paicu, în gura Bărăganului, sai la, Cornăţele, în
miedul lui, ca, să găsesci câte o mică dumbravă de vechi
tufani, sub care se adăpostesc turmele de oi la psle, iar
» mii şi mii de cuiburi de ciori printre crăcile copacilor.: În
ori-ce alt loc al Bărăganului, vânătorul nu află alt adăpost,
„spre a înibuca, sai adormi diua, decât umbra, căruţii sale:
Dar ce vesele sînt acele întâlniri de una sati două. ore, în
care toţi îşi povestesc câte isbândi au făcut sai mai ales
erai să facă, cum i-a amăgit pasărea, viclână, cum i-a
purtat din loc în loc şi cum, în sfârşit, s'a, făcut, nevădutii
în sboru-i prelungit !
După repaos, colinda, prin pustiu reîncepe. cu aceeași
plăcere,
Când. s6rele se plecă, spre ăpus, când murgul serii începe

a se destinde treptat peste pustii, farmecul tainic al singurătăţii cresce şi mai mult în sufletul călătorului. Un susur
noptatic se înalţă de pe fața pămîntului; din adierea, vân-
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tului prin erburi, din
uşore şi nedeslușite,

ţirâitul greerilor, din mii de sunete

se nasce

ca o slabă

suspinare

eşită

din sînul obosit al naturii: Atunci, prin înălțimile
văzduhului, sbâră, cântână ale lor doine, lungi șire
de cocori,

brâne şerpuinde de acele pasări călătâre, în
care divinul
Dante a întrevădut graţi6sa, imagine a stolul
ui de suflete

duidse.
Dar câte

|
|
.
i
una-una, cărățele sosesc la târla sai la stâna

unde vânătorii ai să, petrecă n6ptea. Un bordeiit
acoperit
'cu pae, o câtă de dulăi țepeni, lătrând cu înverșunar
e, iată,
adăpostul şi ştreja ce-1e pote oferi baciul de la Rădan
a, sai
cel de la Rencii. Din aceste cată vânătorii să-şi
întoemâscă,

culcuș și cină, dacă cum-va n'a avut grijă a-şi
aduce
aşternut şi merinde în căruţe. Pe când însă,pe sub şure
şi

az

Ja vatra bordeiului, ospăţul şi paturile se gătesc, după cum

„pe fie-care îl tae câpul, limbile sa desmorţesc şi prin glume
,
prin risuri cu hohote, ele răscumpără lungile ore de tăcer
e

ale dilei...

era

!

cină scurtă, şi somnul a

sosit
: —

Vânători şi căruţași, mârţoge şi dulăi, culcâţi toţi la pă-

e
ni

* Dar, chiar și în căruță, vânatul obosesce,
ȘI, dup'o

miînt, dorm

<Singure

O

IRI: PTR

aa

TI

3 înaint
i
RI
e ii

nd

—

|

acum

duși, la târlă!...

|

stelele nopţii se uită de pe cer la diînşii ; ei

aud cu urechile t6tă acea nenumărată lurhe de insecte.ce
se strecdră prin erburi, ţirâind, scârţiind, fluerând, şuerând,

şi tote acele mii din glasuri se înalță cu răsunet potolit în

tăria nopţii, se limpedesc în aerul ei răcoros şi l6g&nă în
somnie audul lor. aromit. Când însă vreunul se deştâptă
şi clipesce ochii, câmpia i se întăţişeză, luminată de.schinteile .strălucitore ale licuricilor; une-ori, cerul se încinge pe
alocurea, în depărtare de o vâlvâre roșiatică, provenită din
pârjol, și un stol întunecos de pasări se strecoră prin

nâpte...»

Bi

”

o

Al. Odobescu,

(1834—1895]

Carie de cilire şi compositiune,

cl. IV, Dragomirescu,

!

20

STATIVELE+)
Colo, lângă ferestră stai stativele 'puse, -

Pe sul?) și pe. vergelea) sint firele aduse!)

Șo harnică nevastă, luând catrinţa ?n brâii, .
Urzala

o amânjesce cu aluat

de grâiă 5).

,

Ea pânza, o slăbesce mutând slobozitorul 5),
Pe sul apoi o strânge ş'o prinde cu zcivorul FR
Mergend

„Si repede

lângă. vergele, înn6dă un fir rupt

țăranca s'apucă de tesut.

-

O

=

sali

7

,

N

>

1) Resboiul de țesut, Pronunţă '«stătivele», cu:
tonul pe piima silabă,
2) drug, mai gros la capete, pe care se înfăşor
ă firele cele, lungi
urzela

„mal

pânzei

şi

depărtat — pentru

pânză,

pânza;

Un

urzălă,

„,

3) Urzela se înfăşâră

ră&sboii

are

două

“suluri:

şi al ltul — cel mai

pe sul punând

.
după

o vergea, pentru ca să împedice firele să se
încuree,.
4) puse; înfăşurate,
5) Ca să nu se scămoşeze

UT
(desfacă)

grâii», ce se mai qice şi «mânjală»
tărâţe

sai

mălai),

firele ce

a
firele,

cel

Ci
'
ung cu caluat'de
făcută 'cu apă şi

femeile

(un fel de zemă

sînt desfăşurate

unul—

apropiăt — pentru ” )
ÎN
|“
fie-care rând de fire câte

după

sul

pe

rtisboiti.

6) Căpătâiul din stânga al sulului, pe
care se află urzela, are mai
"multe găuri de sus în jos şi de la drepta
la stânga, în care se pâte
„introduce vârful unui bEţ lung, numit
«sloboditor ». Femeea ce țese, fără
să se. mişce de la locul ci, pote să învert
escă sulul şi să tragă spre
- dinsa o parte din urzelă, seo țend slobodi
torul dintro gaură şi vârindu-l
în cea care urmeză mai jos.
:
|
_
7) După ce a 'slobodit o parte din. urzclă,
ca s'o. ţie întinsă, femeea
"trebue să înfăşure pânza ţesută pe
sulul din fața ei şi să-l proptâscă ca
să remână fix; Proptirea sulului se face cu ajutorul altui b&ț mai scurt
numit: «zăvor».

|

4.

,

”

.

.

/

|
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Piciorele' tot una pe

călcător 5 apasă,

Și scripțal2) cu grăbire se mișcă, rotitor;
O iţă se ridicăși alta'n jos se lasă,

Iar stativa ?n lovire dă glas scârţiitor, “Suveica 3) printre fire alunecă depaute,
Apol zatala 3) bate în pânză îndesat,
Și firele, de iţe în jos, în sus, purtate,
Cu

spata

prinse

bine

rostesc

neîncetat.

o

Câna narnica nevastă slăbesce în verigă 3),
Urzela, vine, scade pân' lângă lopăţică ;
Pe sul tot cresce pânza și coţii tot sporesc;—
Țesutul încetză când firele sfârșesc.
7

_

1) Călcătorul

gate

de

iţe se

saii epele. sînt două

iţe şi între
ridică

cea-l-altă,
crucișază

în

sus

ele, încât, când
şi cele-l-alte se

se întâmplă
firele

suvelniţa. Ea

tălpi de lemn, care sînt -ast-fel le-

din potrivă.

urzelei

peste

femeta

calcă

scobâră

în jos;

Acestă

firul de

unor

de-asupra “răsboiului.

-

mişcare în sus și în jos, în-

țesut ce a fost

se face prin ajutorul

pe unu, o parte din
iar, când calcă: pe

«scripeţi»

asvârlit între ele cu

sai «scripţi»

,

fixaţi

Pa

|

2) Seripeţii (scripţii) sînt nişte mici rotiţe cu șghiab, de care se sprijine
şi pe care alunecă o sforă, al căreia un cap este legat de o parte a
itelor şi de o talpă, iar

talpă.
8)

un altul este legat de cele-l-alte ițe şi de cea-l-altă .

Saă

suvelniţă, - mică

uneltă

ce

portă

firul

de

țesut

printre firele

urzelei.
e) Vatalele

ati

forma

unui

mie

jug

lung,

dar mult

mai

strâmt.

In

“partea de la mijloc se găsesce înţepenită spata care e un fel de pieptene, printre. dinţii căruia trec firele urzelej; partea de jos a acestui
jug
la

se numesce
mijloc

în

alopăţică»,

sus,

pentru

partea

ca

de

sus

să fie prinsă

care e mai grâsă şi ridicată
bine cu mâna, e vatala. După

ce femeea a petrecut firul de țesut printre firele urzelci, pentru ca să-l
aşede cât se pâte mai alături cu cel dinaintea luj, trage vatala de partea
de sus, şi spata îl isbesce cu putere şi-l împinge la rând cu cele-l-alte.
5) saii tindeche.

E compusă

din două

lame de fier, ce. sînt legate între.

ele putând să formeze o singură lamă care se pâte lungi şi scurta. La
cele două capete libere ati nisce dințişori ce se.poi înfige în marginile
pânzei, spre'a o ține întinsă. Când vrem să slăbim pânza, facem ca cele

-
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Acestă pânză are menire să "mpărţescă
Căldura, obosela, cu cei care muncesc,

Că, de abia cusută, cămașa țărănescă,

Scăldată-i în sudârea acelor ce prășese.
|

N.

Beldiceanu.

" Explicare.— Spre a, descrie răsboele de ţesut (stativele),-

poetul Beldicânu

nu ne descrie

rând

pe rând părțile carac-

teristice ce se găsesc la ori-ce răsboiii, dedrece sînt multe
şi complicate (cum se şi vede din notele ce însoțesc bucata), ci narâză, cum se face ţeserea pânzei, “Și numai cu
ocasia, diferitelor momente al acestui fapt, ne face cunoscut

„rând

pe rând

aceste

părţi ale r&sboiului.

|

$ 101. Teorie.—-Spre a, descrie în mod „poetic un
lucru $aii o categorie de lucruri de sine stătătre
care de felul lor sint complicate, poetul întrebuinţeză
forma narativă, și anume, narând un fapt ale cărui
momente succesive sînt în legătură cu deosebitele
părți caracteristice ale lucrului sai lucrurilor ce vrem
„Să descriem. Ast-fel, luând cunoscință, de cele dintâi,
luăm cunoscință și de cele de-al doilea. Ast-fel -de
composiții sînt descripții cu formă narativă.
Aplicaţie.— Care e obiectul composiţiei

mare, ce fel de composiţie

ar trebui

să facă acâstă descriere ? Cum

de mai sus?

să fie?

se numesc

Cum

Prin ur-

isbutesce poetul

aceste descripţii ?

Exerciţiul LXIV, — Să se descrie în formă narativă ȘI

în mod prosaie «Gimnasiul în care învață școlaru
l».

$ 102. Recapitulare.— Narajţiunile poetice povestesc un fapt real saii închipuit, dar care este tran-

- Sformat
țiune..

ast-fel încât .să, exprime
a

cu

claritate o emo-.
|

două lame să alunece una lângă alta
în sens contrarii, ast-fel ca să se
„scurteze. Când pânza a ajuns lângă
lopăţica vătalelor, tindechea trebue
sloboaită, pentru ca pânza să
pâtă fi înfășurată,

|

|

Ă
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Ele sînt epice

când ne interesâză, cu deosebire prin

înlănțuirea, faptelor ; livice, când ne interesâză; cu deo-

sebire prin simţirea

poetului,

și didactice când țintesc

să ne dea, o învățătură.

Ele sînt realiste, când

|

faptele

ce cuprind sînt posi-

bile, și idealiste saji fantastice, când unele din faptele
ce cuprind sînt supranaturale.
Da
|

Narațiunea, poetică e idilă, când faptul ce povestesce esto făcut; de .persâne cu sentimente simple,

dui6se, trăind în mijlocul naturii.
Este novelă

când

pricepe adânc
din

povestesce

Ma

fapte din care putem

o lature a vieţii și firii omenesci.

Este novelă istorică în casul, când faptele povestite,

care

omenesci,

pricepem
ai

adânc o lature

cadru

un

a vieţii

istoric,

și

e

firii

(E

Când faptele ce ar putea, fi expuse într'o novelă,.
sînt simplificate în expunere, concentrate și lipsite de
elemente prosaice, iar forma. acestei expuneri este
versificată, narațiunea poetică, devine poemă.
„_
Dacă sînt de origine populară, aceste poeme pârtă,
a
numele de balade sau cântece bătrânesci.

Când are de scop să cazacteriseze cu haz un anume fel
do persâne, naraţiunea, poetică “se numesce anecdotă.
Dacă faptele

povestite

sînt supra-naturale

și ai o

origine veche populară, naraţiunea poetică ce le cu-:

prinde

se numesce basm.

Când ast-fel de

fapte

/

|

sînt totuși în legătură cu -

viaţa, unui popor și sînt povestite în versuri, narațiunea poetică, devine epopee eroică, dacă persânelo

și evenimentele
sînt seri6se,

sait epopee comică, dacă,

persânele și evenimentele : sînt; ridicule.
In

fine, ori-ce

naraţiune

poetică,

ce

cuprinde

de

obiceiu fapte extraordinare din lumea animalelor sai
altor. ființe. neînțelegătâre cu scop de a ne face să

„înţelegem

viaţa

Gmenilor, este. o fabulă.

Fabula, e

apolog, când faptele sînt luate chiar din viaţa, 6menilor.

*

.

„n

| "cap. VU.

DIALOGUL POETIC,
„88,
OVIDIU.
" (Fragment)

PERSONELE:
SARMIZA,

-

o tînără fată .din Tomis;

DAVA, mama ex;

“

Femet 'sarmate.

ACTUL V
La Tomis.

—

O cameră :cu mobile

întiiă un horn cu vatră, în care arde
roman, lângă el.o masă
stânga, o ferâstră largă,

simple.

focul. —

—

Dincolo

In dreâpta,

mică cu manuscrise și tăblițe de câră. — In
prin care se vede portul şi în depărtare, delurr”

acoperite cu zăpadă. — In fund ușă,

„SCENA

1

SARMISA, DAVA, câte-va femel sarmate

"=

SABMIZA,

planul

de vatră un' pat

Vent mare afară]

!

pe un scăunaș lângă vatră aţiţă focul.

Ce crivăţi Ce furtună! Cum vâjie prin horn!
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a

——

ai

-

DAVA

Bătrâna srnă albă mere suflă din corn,
De şapte nopți și dile, ca lupii din răstâce
In Tomis să s'adune pe shâţă-și să joceLa nunta el cu gerul.
'

7:

0 FeueE

Aă nun viscolul orb. ..
ALTA

Ca

| De frig în caiburi „crapă- și ouăle de corb.
DAVA

N

- Grozav timp!... Nu țin minte să fi vădut vr odată
"Așa cumplită ernă, furtună-aşa turbată,

Să

creqI sfârșitul lumil! Și bieţii de bărbaţi

Se. luptă-acum sub ziduri cu Geţil ne 'mpăcaţi,
Care-aă trecut călare pe Istrul -“prins "de ghâță,
Și meonjură Orașul... (apropie de ferâstră)
. ..
EI se zăresc prin ceţă,
Precum un cârd de vulturi la prada lor Ssburând
|
Şi zidurilor nâstre cu toţi năvală dând.
„ Saude 'n câmp, departe, nechezuri sunătre
Și larmă, răget, vuet de roţi scârţiitre
Și m-aer văjiitul de malduri - de săgeți ;
Dar nu ne pasă nouă de fiarele de Geţi,
"Când astădi „chiar Oviditi s'a dus chiar el, Romanul 3
Ca să comandă gl6ta Tomiţilor.,
.

SARMIZA

Sărmanul ! !

i

ao.

„Oh! pentru

«el mi-e temă.

Slab, suferind șși gingaș, el încă nu-i i deprins
Cu-a nostră, climă aspră. La -față pare stins,
i

.

-

7
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De-abia. stă pe pici6re, cu greii se mal r&suilă. i
Și-acum el e 'n zăpadă sub Crivăţul ce: suflă.

Sa fi sleit-întriînsul şi măduva din os... |

!

ME duc să-I: dai să bee vin fiert și călduros. .
|

(la un ulcior de la foc).

DAVA
Drăguţa l-ingrijesce, întocmai ca pe-un tată,
Și el o adorâză, ca pe-a lur însă-și fată,
„Căci stm&nă aevea cu-a sa, copilă.

SARMA

|

|

Dar !

Şi astă-asemănare cuprinde scumpul dar
De-a alina în trecăt cumplita lut mâhnire.

E rar, când pe-a lui faţă, lucesce o zimbire,
...
Și ori-cine l-întâlnesce își. plâcă fruntea.
?n jos,

Căci sub durerea 'naltă e chipul maiestos.
DAVA

Așa-l ! EL te uimesce, și graiu-i cu plăce
re
L-asculţi curgând din buze-I, ca cea mat. dulce
miere.
SARMIZA

-

Il râde dorul țării, de când el a plecat
Din Roma ... Val de oinul pe lume 'nstrăinat.!

„EL este di și nâpte 'muncit de-a lui gândire,

Ce 'n lumi de întuneric pătrunde 'n rătăcire.
Când vine primăvara și câmpul e *'nverdit,
Atuncea mat cu semă Ovidiii e mâhnit,
Căci urmăresce jalnic cu lunga lui cătare

Pe valurile mărit corăbiile ?n zare,

Și nori și păsărele

ce vin. din ţara lui...

O credeţi ?.... recunâsce

.

suflarea vântului.

.

Do

Atunci

el plecă ochii, suspină

greii și plânge.

l-e dor, i-e dor de ţară și inima-l se frânge.
de glasuri afară)

(Vuct

Dar ce staude

afară? (ascultă) E svon îngrozitor (ese).
,

DAVA

-

Puternice Zamolxis, ne vină 'n ajutor! (Sarmiza, revine iute).
|

FEMEILE,

speriate

,

,

Ce-i ?
SARMIZA

Veste bună— Ovidiii, cu-al noștri, într'o clipă,

Respins-aii năvălirea șa

pus-o în risipă.

Toţi Sciţii fug, toți Geţii luaţi de gână fug, .:

” Şi Gettor cu Tomiţii din fugă îl distrug.
„Acum

a, n6stre cete revin triumfătore.

|
.
Furtuna trece, Tomis e aqi'în sărbătore!
ri.
Alecsand
V.
|
590)
(1821—1

este un
„L. Explicare.—Acâstă composiţie, precum se vede,

ă»,
fragment dinta”o composiţie mai întinsă întitulată «Ovidi
în care Alecsandri

caută

să ne înfăţişeze mai multe mo-

mente din viaţa acestui poet Roman, și anume momentele
care sint în legătură cu exilarea lui de - către împăratul

în
August, la Tomis (Constanţa, de astădi), şi cu mortea, ui
acest oraş. Aceste

momente

sînt în strînse legătură unele

însă,
cu altele, așa, încât formâză o singură acţiune. Poetul

onu- concepe acestă acţiune, ca, și când s'ar fi întâmplat
ca și
dată, și prin

urmare. nu ne-o narsză,

ci

0 concepe

De
când sar întâmpla chiar astădi, înaintea, ochilor noştri.
aceea,

composiţia

lui constă

aprope

numai

din

arătarea,

că ati persânele ce iati,
gândirilor ce poetul îşi închipuesce

numai! din con„parte la acea acţiune, constă adecă, aprâpe
din: punctul
este
- vorbirile lor. Acâstă composiţie dar, nu

314

-de- vedere

al

obiectului nici

„dialog.

descriere,

a

nici

naraţiune,

|

ci

„„ Observăm însă, că mai înainte de a arăta
convorbirile
pers6nelor

ce conduce acțiunea, . scriitorul a,
făcut, o mică
însemnare, în care ne spune, pe de
o parte, numele, iar pe.
„de. altă parte; locul unde se întâm
plă, „acțiunea cum şi:
împrejurările materiale. în care se
întâmplă : «La, Tomis. 0
cameră cu mobile simple. [n drep
ta planul întâi un horn

cu vatră ... În fund, ușă». Este o mică
descriere, care ne
face să, înțe

legem că composiţia, sa, e făcută,
spre a fi re- Presentată sai jucată întrun
local anumit (teatru), unde .
-se pote rândui (pe scenă) 6 came
ră, aşa precum spune el,

(un tabloii) şi anume de nisce 6meni
(actori saiă artiş

.

ti dramatici), care trebue să, scie pe din afară
câte o parte privitore la
fie-care pers6nă ce ia parte la acţi
une (rol). Scriitorul mai dă
şi alte câte-va indicaţii ici şi colo
în dreptul numelor unora,
dintre persâne: Ex.. «Sarmiza, (pe
un scăunaş lângă vatră
- ațiţă focul)». Aceste indicaţii
însemnâză, că. actorii, care vor
„A învăţat;

rolurile, trebue să aibă o ținulă
și o purtare po-:

trivită cu gândurile

jucând să crâdă

ce exprimă, aşa încât cei

că, sint Chiar

ce i-ar vedea,

în fața, unui fapt care se

„petrece atunci în realitate, Dialogul
este o composiţie care.

„.Cere să fie representată.

In acestă, repr

tatorii) vedem şi faptele ce se desf esentare, noi (specăşură și Iucrurile în.

mijlocul cărora se desfăşură,

Avem

dar

în acelaș timp şi
ceea-ce ni sar dă printr!o descrier
e Şi ceeace ni s'ar da
printr'o naraţiund. Dialogul este dar
o composiţie mai complexă decât descrierea, şi dialogul.
.
|
a

„Din punctul de vedere al fond
ului, acest dialog are sco„-pul de a ne mişca sufletul
prin representarea unei acţiuni
imaginate de

scriitor. Scim că.poetul Ovidii
a existat şi
soim că a fost exilat de August
la Tomis. Dar nu Scim
„ici pentru ce a, fost exilat, nici
ce fel de om cra el în.
totă firea lui,
nici cum a trăit

„atât mai mult nu

în realitatela Tomis, Cu -

scim numele-pers6nelor, cum

e Sarmisa,
și Dava, care îngrijesc
de El la, bătrâneţe. Tote acest
e amă- .
.

A
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nunte! scriitorul le-a inventat. cu închipuirea lui condus de

o simţire simpatică şi entusiastă faţă de figura acestui poet,
care avea să-și sfârșescă dilele pe viitorul pămînt al tări
acest dialog este poetic. Dialogul poetic

- nâstre. Prin urmare

| „

a

se mai numesce şi dramatic.

$. 103. Teorie. — Composiţiile, prin care înfăţișăm
. desfășurarea, gândirilor unor

pers6ne închipuite

că iai

parte la, o acţiune ce se petrece chiar înaintea, n6stră,
- scim “că se numesc dialoguri. Când aceste dialoguri

represintă, acţiunea unor pers6ne imaginate de scriitor

“cu scop

de

ele sint

a ne mișca inima —

dialoguri

poetice și se numesc dialoguri dramatice saii drame,

i
oră, cu un cuvînt franțuzesc, piese.
ttrebuesc
complete,
fi
a
Dialogurile dramatice, spre
saii jucate, ast-fel ca acţiunea din ele să,
repvesentate
se pară că se întâmplă chiar astădi înaintea, n6stră,.
_Acâstă, representaţie se face în nisce localuri. numite
teatre, întro parte a lor numită scenă, de nisce peri dramatici. Mijlocele, prin
sai: artiști
sâne numite actor
caze ni se represintă împrejurările materiale, în care
se petrece acţiunea, se numesc tablouri; iar partea,

- din

composiţie

dramă

și pe

privitâre la. o anume

care

trebue

representa, se numesce

s'o

înveţe

rol. Cei

din .

pers6nă

actorul,ce

o va

- la, repre- *
ce asistă

o
sentarea unei drame se numesc“ spectatori.
,
desfă-,
şi.
timp,
„Dialogurile, arătându-ne. în acelaș
perși
şurarea unui fapt, și înfățișarea, împrejurărilor
snelor ce iai parte la dinsul, întrunesce la, fie-care
„moment şi avantagiile descrierii și pe acelea ale na-raţiunii. Dialogurile sînt dar nisce composiţii mai com-.

plexe decât aceste composițiuni.

|

IL. Explicare.—În dialogul dramatic de mai sus, observăm
: -cAc- .
că sub titlul Ovidiu, (fragment), găsim alt titlu
fragcă,
tul V>, şi mai apoi «Scena I». Ac6sta însemneză
mentul de mai sus este luat din partea V a composiţiei în-

516
iregi, şi anume începutul ei (scena 1), unde ni se înfăţişeză

Sarmiza şi Dava așteptând pe Ovidiu, care, de şi bătrân și
fără putere, se dusese să încurajeze pe cetăţenii.
din Tomis
ce se lupta să respingă atacurile Geţilor năvălitori. De
„obiceiiă, cele mai mari dialoguri a cinci părţi numite acte,
fie-care representând câte un moment principal al acţiunii.
Fie-care act la. rândul săi este împărţit în mai multe scene,
după câte schimbări în numărul persânelor se face în de- cursul actului. Actele trebue să aibă o lungime potrivită,
pentru ca la ropresentare să nu: Obosescă spectatorii.

y

$ 104.

Teorie —

Acţiunea,

dinte” o dramă

are

mal.

multe momente, ca, și faptul ce se povestesce într”o narațiune, dintre care cele mai însemnate corespund

cu exposițiunea, nodul și desnodămintul dintr'o nara“ţiune. Poetul dramatic trebue însă să- Și alcătudscă
composițiunea, sa, ca să pâtă fi representată intregă
„dint”odată și să, nu: ohosâscă atențiunea, spectato-

rilor. De aceea, pe de o parte cele mai întinse drame

nu sînt prea, lungi: “ele pot fi citite în cel mult patru
ore ; iar, pe de altă parte, ele trebuesc să cuprindă
pause în care spectatorul să se odihnâscă. Aceste
pause împart o dramă în mai multe despărțiri numite acte, care nu corespund în totdâuna, cu cele trei
momente principale numite mai sus. Ast-fel, în loc

de trei, cele mai însemnate drame au cinci acte. Sînt

“unele însă care, conţinend o acţiune puţin complicată,
au numai trei, două și chiar numai unul.
„Ori de câte ori intră în acţiunea, unui act saii ese
dintr'însa o persână, dicem că, s'a, Sfârșit o scenă, și a,
„început alta. Scenele sînt dar subdivisiunile actului.
IL Explicarve.— In
„început Dava, vorbind
a ernei la Tomis, pe
din_scenă ; mai apoi

dialogul de mai sus observăm că la
de vremea, de afară, face o descriere
care. o întregesc şi cele-l-alte femei
Sarmisa face o altă, descriere: un
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portret al lui Ovidiă ; iar la, sfârşit-o naraţiune,
povestesce respingerea Geţilor.

în care

$ 105. Teorie.— Dialogurile, prin condiţiile de representare, reproduc. în același timp, și înfățișarea,

persânelor și obiectelor dintro acţiune, și desfășura- rea acestei acţiuni însă-și ; ele no daii deci împreunato și aevea, coea-ce naraţiunea, și descrierea, ne dai
fie-care în parte și numai în închipuire. Afară de acâsta,

ele înși-le descrieri și nara-

dialogurile pot cuprinde

ţiuni mult

mai

complete

cuprinde

ar

decât

fie-care

dintre aceste feluri de composiţiuni pe cele-l-alte.
Aplicaţie.— Ce fel de composiţie

este «Ovidiii» din punctul de

vedere al obiectului ?. De ce nu e descriere? De ce nu e naraţiune 2
Cu “ce scop a fost compus acest dialog 2 Cum se numesce localul
,
unde se represintă ? Dar partea din el unde se face .representaţia ?

_ Dar totalitatea lucrurilor în care se destășâră acţiunea ? Dar pers6- mele care o jâcă saii o represintă ? Ce este un rol? Ce sint Specta- .
torii 2—De ce gicem că acest dialog e poetic ? Cum se mai numesce.
dinlogul poetic 2 Câte momente are drama ? Cât de mare trebue să
fie? Care sint subdivisiunile ei şi de ce necesităte sînt dictate?
Care sînt subdivisiunile actului şi ce împrejurări le determină ? —
ce dicem

De

mai complexă

că dialogul,dramatic este o composiţie

decât descrierea

şi naraţiunea ?

sesc în acest dialog ?
Exerciţiul CXV.

—

Ce naraţiuni

și descrieri se

gă-

Să se facă, aplicaţia acestor idel Ja.

bucata următâre şi să se analiseze în scris, arătându-se
desfășurare de fapte cuprinde și ce sentimente deșteptă

o

-

sufletul nostru.

ce
în

„84,

SCENA

|

| Moţoc,

(fragment)

Tomșa,

Ilarnov,

Spancioc,

|
Il

ACTUL

pr

:

VODĂ.

DESPOT
“

|

|

_

VIII

Stroici,

'Toroipan și alți: cinci

„întră prin fund, daă mâna cu Moţoc și merg de se aștdă
mesei; 'fomșa în capstul din stânga. Moţoc în drepta. N

boerk

împrejurul
.
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MoŢoc
Poftim, boezi, prietini ! poitim, veniţi încoce. Și vaședaţi pe jilţuri ca sfetnici înţelepţi,
Precât viteji la, lupte, pre-atât la cuget drepți.

“STROICI
Dar unde este Despot, tov arășul semeţ,
Ce a mirat orașul ca neaoș călăreț ?
Noi l-am vădut călare pe smeul arăpese
Sburând, cum sboră vădul din ochiul omenesc,

ȘI, sub. ferestra Dâmnei, venită ca să-l vadă,

Silind să stee &pa și pe genunchi să cadă,
"Apol sărind cu dinsa-trel buți de Odobesci
Sub ochil cel „de pardos, sub ochii “Lăpuşnescl.
+

SPANCIOC

Se dice. că în vreme ce glâta striga. ura,
De ciudă Lăpuşnânul. cumplit își mușca gura.
EI

saştepta

Cu pa

ca

Despot, slăbind, ca un

s'o pățescă, « cum a-păţit-o

mișel,

el.

STnoIcĂ

Dor un fecior ca dinsul de smei “grijă nu are.
Voinic e din pici6re, voinic și de călare.
+

TOHOIPAN

Așa, și pre cât Despot
E și armaș de. frunte...
HARNOV,

pe cal e indrăsneţ,
|

cu entusiasm

comic

|

Sumeţ... măreț... isteţ!
UN BOER

Și

e mintos.

|
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ALTUL.
Și darnic..
ALTUL:
Și de înaltă

vită.

- ALTUL

Stejarul bun și trainic dă trainică mlădiţă.
-MOŢOC -:
„Boeri, îmil pare bine că vă audpe rând,
Pe Despot, al mei 6spe, cu toţii lăudând,.
“Fiind de lumea 'ntrâgă iubit, apreţuit,
Căci am o bună veste cu vol de “mpărtășit...

„Cu fica mea, cu Ana, vrea Despot să se ?ns6re.

. “

.

HARNOV, lingușind

i:

-

. Pereche minunată !... Ea lună și el sore!
“Și

când e cununia?

a

MOȚOC
A

notări

Cand?
și diua și...

Voi sînteţi

TOŢI

chemaţi

+

Noi ?

- MOŢOC

-

a

Voi 1... ascultați:

Ne-am plâns în multe rânduri de Vodă... răcelarul,
-. Și 7n ork-ce întâlnire ne-am revărsat amarul .
Prin vorbe și blăsteinuri întocmal ca mueri.
Ba Lăpuşnânu-i aprig și ră pentru boeri, :
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Ba Lăpușnânu-i tiran, ba- fiară făr' de nume,
Ba-i hoţ, calâi,

urgelnic, ba-i ciumă

pentru lume.

Aşa-i ?
BOERIL

Așa !
"MOŢOG

EI bine,ce sintem no! aici?

“Stăpân! pe sorta nstră saii robi plecaţi sub biciii,
Ca, fără de păsare și fără sânge ?n vine,
Noi să. răbdăm pe tronul acestei ţări, pe cine?
Pe-un tiran, un fățarnic,o ciumă, un vielen,

Un dușman al Moldovei, un'hoţ, un Lăpușnen?
Răspundeţi : se cuvine, ca nol să fim o turmă,
Și el cu ghidea 'n mână de noi să ridă 'n urmă?
BOERIL
Nu,

nu!
SPANCIOC
Ce

dar

să facem?

/

STROICI

„Din tron să-l răsturnăm!
4

MOŢOC
Juraţi pe cea. icână că

vreţi ?...

BOENIL se scolă și întind mânile spre icână.
Jurăm, jurăm!

MOŢOC.

2

Juraţi, boeri, că,?n cesul când ei voii da de știre,
Vol veţi sări la g6nă cu toți într'o unire?

-
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- BOERII

Jurăm !.
MOŢOC,

către

cer
A

7

|
A-tot=puternie! Tu, Dâmne, sfint, sfint, sfint! .
Primesce la altaru-ţi al nostru jurămint
Şi, pentru-al 'Țăril bine, din cer ne luminâză

Şi inimele n6stre acum le "'mbărbăteză!
BOERU

i

Amin !
"Se

pun îar pe jilţurile lor,
SPANCIOC

-

“ Amnin, dar.1... însă întreb iar pe. Moţoc : :
Dând jos pe Lăpușnenul, urcăm pe cine n loc?

MOŢOC .
„Pe un vitez.și darnic, de viţă strălucită,

Armaș, călăreț ager, cu minte iscusită,
-- Precum aţă spus'o însu-și... Pe-un :om ce-a învăţat
De la 'mpăraţii lumil a fi chiar. împărat ;
* Pe-un om ce are dreptul la tron ca să aspire

Și prin iubirea n6stră și prin a lui rudire.
Ş

"SPANCIOC

Dar unde-t ?..

Moţoc se duce la ușa din drepta, o deschide și aduce pe Despot,

Carte de citire şi composiţiune, cl. IV, Dragomiresca,

.

a

pPii

:
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SCENA IV

"Cei de mai

“nainte.

Despot,

MOŢOC
latăl!
i

Ie

BOERII, : sculându-se |

„Despot ?
MOȚOC
__“ Despot!
Tomşa se ridică indignat, resturnând jilțul săi,

TOMȘA

Un Bizantin !

a

Un Grec!... Ce! 6re n ţară nu cresce decât spin ?

„Ce! tot pămîntul nostru e 'în așa stârpire
Şi

nemul

nostru ager

Cât pe moșia n6stră

e în așa

'njosire,

să nu găsim

un pom

i, pentru tronul "Țării, să nu găsim un om!

Unde am ajuns o! Dâmne ? Ce ţi-am greșit noi
ţie,
Ca un boer de-a! Țării, un Moldovan să
vie

Cun sventurat de mână, să ni-l arunc
e-aici
Ca Domn, cum se aruncă pomana la
calici!
Rușine, făr-de-lege, batjocură, trădar
e !

|
Minţi, Tomşo !

„O!

MOŢOC
5

TOMȘA

,

Moţâce, mă jur: păcatul mare,

Că n'al intrat, bătrâne, de vit Chi
ar în mormînt

Cun cs mal înainte de-a dice acest
cuvint!
Vrei Greci tu, la Domnie ? decr suflet
u-ţi răspundă

De r&ul care ?n Țară prin Greci
a să pătrundă !
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_ MOŢOC,

stăpânindu-se

- “Tu aiurezi, sărmane... Ei nu-s hain, nebun,

_

„Când vi-l aduc pe Despot și Domn ei vi-l propun,
Mi-e inima. amară, precum îţi e și ţie |
|
De a vedea Moldova un cuib de anarhie. ”
|

“In care tot smintitul se crede-un om prădat, .
Când vede tronul 'Țăril de altul ocupat.
„Mi-e inima, atinsă de-a morţii rea. lovire
De a vedea Moldova un câmp de jefuire,
Pe care toţi alergă turbaţi, neodihniţi,
Ca să ajungă tronul, din care-s îmbrânciți.
_Ai ochi, ca să: nu vadă, urechi să nw audă,
„“Căcl inima lor sterpă cu cârtița, e rudă,
„Şi

toți vecinii,

dușmani

acestei mândre

ţări,

Gătese a 6 cădere prin chiar al săi boeri,
„ Hrănind în al lor suflet o poftă de domnie
'Ce-aduce lor peire și Țării calicie.
Destul !. . vrea pace 'n Țară domnind sub cer senin,
—

„Şi iată de ce, Tomșo, propun. un Domn străin.
7

|

>

e

- TOMȘA

Cuvîntul tăi, Moţâce, mai răii te osindesce.
El laudă străinul și n6mul tăi: hulesce'!
Despot se înaintâză cu multă

demnitate,

DESPOT, grav
Viteze Tomșa !.. Despot, de tine-aici respins,
Respectă tulburarea din sufletu-ţi aprins,
Şi 'n tine el admiră virtutea strămoșâscă,
Ce. vrea cor6na “Țării pe-o frunte românescă,
Dar, dacă prin mânie acum n'oii fi orbit,
„De-a fi, cum se cuvine, cu gândul liniştit,
AL

înţelege, Tomșa,

Sint jocuri de-ale
7

că nascere

şi nume

sârtel care, domnesce
Ea

"n lume.

324
“Nu, Tomșa,nu

e locul ce face pe-un bărbat ”

Străin, sati fii al 'Țării, om răi: sai lăudat,

Căci omul mare *n. suflet, moșnen, străi
n el fie,
E-acel care doresce la toți noroc deplin
Şi care, pentru ţara ce l-a primit cu.
bine,

" E gata :să jerifescă tot sângele din sine.

Străin este acela crunt, orb, nelegiuit
Ce 'nfige 'n rana Țări! cuțitul otrăvit!
Străin eşte acela ce, ori-ce nume pârtă,

Nu-l pasă de-a lui ţară, chiar de-ar
vedea-o mârtă !

Nu dar ei, văr cu Domna, străin aicea
sînt,
Ci Lăpușnânul, dușman acestul drag pămint
!

-

-

7.

-

HARNOY

dos Lăpușnânul !
STRoICY
M6rte

hainului !

TOROIPAN
DE

Și viața-l și domnia !

Ă

” Sfârsescă,. -

e

|

MARNOV
Și Despot să trăescă

i

ROERIY

Dar, dar ! |

|

(afară: do Tomșa)

TOYŞA, către cer Na

Sint orbi, o 1 D6mne, din cer nu-y asculta
!
DESPOT
Boeri, recunoscinţa...
N

5

.

.

+

995
TOMȘA

o

Recunoscinţa, ta ?
Pe cine vrei să 'ntuneci
?... Cum pate) “avem credinţă
In vorbele-ţi viclene șa ta recunoscinţă,:
”
Când “tu chiar, văr cu Dâmna, făţarnio ca:un hoţ,

- Vrei să r&stornY din culme pe ea, şi pe-al ei soţ 2
“A! ş6rpe, vrei. să luneci sub mantia domnescă ?
- În lături! :
A
/
DESPOT.

| “Lăpuşnnul, a vrut să m'otrăvâscă |. |
“In cupa lui perfidă eii mârtea am b&ut,
Și, făra. mea ispită, de mult aș fi pierdut..
“El vrea

a mea

peire?.. deci ghiară

„El dice: piară

Despot. !.. „e,

pentru

ghiară!.

Lăpușn6nul piară!

MOȚOG
_Se vazmplini

Da

II

cuvintu- 4, poporul

A

„TOmŞA

e cu

nol.

.

Cu vol poporul?,. fie'1... eă .nu mat sînt cui vol!
ME duc,

vă las

Să daţi s6mă

orbiril, las Țara

'n s6ma

vâstră. -

de: dinsa !

Trece măreț pe. dinaintea boerilor și. se îndrepta spre uşa din fund.
DESPOT
= „Boer, “Tomșa

Lui

Vodă

-

“Eşti dar în contra n6stră?
ne. lasă... „El are *'ntru nimic

să
s ne

vindă, TOMȘA, cu 1 dispreţ

PE
Pribtg cu suflet mic
;
La
“ Românul vieţuesce şi mâre când se jură, .
„Cu arma albă ?n mână, nu cu trădarea, n sură
7

=

7

=

.

2

5

.
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Invaţă de. la dinșii a fi Român, de poţi,
Boeri! gândiţi la muma

ce. v'a născut pe toți!

Ese. Boeril rămân pe gânduri. Despot şi Moţoc grăcese încet de o parte,
V,

Alecsandri,

„(1821— 1890]

Explicare.—Acest fragment este luat din drama, «Despot
Vodă» în care Alecsandri ne represintă cum Despot ajunge

la Domnia

Moldovei: și-și găsesce în fine peirea. Acestă

acţiune cuprinde dar evenimente seri6se care se sfârșesc cu
„Menorocirea pers6nei principale (eroului). Este o dramă

proprii, disă sai tragică— o tragedie.

$ 106. Teorie. —

Dramele în

care acţiunea. cu-

prinde evenimente seri6se și se termină cu nenorocirea, pers6nei principale se numesc fiagedii și drame
propriii dise sai tragice.

Aplicaţie.—Ce fel de comiposiţie este «Despot Voaă> din punctul
de vedere al obiectului ? Dar din punctul de vedere al fondului ?
Care

e acţiunea

din

Despot

Vodă?

Ce

moment

represintă

îrag-

mentul de mai sus ?. Cum sînt evenimentele ce compun acâstă
acţiune? Care e srta eroului principal ? Ce este o tragedie ? Ce

nume

mai

pOrtă

„ Exerciţiul

unele

tragedii?

CXVI.

—

-!

|

Si

.

Să se: arate elementele narative

descriptive din acestă composiţiune.

și

Exerciţiul CXVII.— Să se 'coricâpii acţiunea din scenele

de mal sus

ca un fapt

petrecutși să

- naraţiune prosaică,

se povestâscă

într'o

Si

85.
E
«O SCRISGRE PIERDUTA»
i

(Fragment)

-

-

In ajunul unei alegeri de deputat, Caţavencu, care face oposiţie,
găsind
o scris6re compromiţătâre pentru prefectul Tipătescu, caută să-l silescă
să-l alegă

deputat,

20venescu, care

amenințându-l că-l publică

sint de

at guvernului,

scris6rea. Farfuriai și Brân-

simt: acesta și jse

tem de «tră-

dare>. Dovada cea mal mare pentru acesta e că er
văduseră pe d. Zaharia Trahanache, prietenul lut Tipătescu și
şeful partidului din localitate;
U

Ă
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ducându-se

pe la

N
Caţavencu.

Trahanache,

care avea mare

|
Tot

e

la Caţavencuse

dusese şi d-na Zoe

influență politică ; ba chiar și polițaiul ora-

șului, Ghiţă Pristanda. Neliniștiți de aceste ' fapte, Farfuridi și
nescu se duc
Tipătescu.:

Brânzove-

la 'Tipătescu, să afle adeverul. Scena se petrece în casa lui
:
E
SCENA. VW

FARFURIDI,

BRÂNZOVENESCU

intrând snisterios

TIPĂTESCU

din fund ; „apoi

din stânga.

BRÂNZOVENESCU, P6te să nu fie tocmai
manoperă... o manoperă grosolană, ca
câți-va nehotăriți...
,

aşa ; pote că 6 o
să întimideze pe

FARFURIDL (cu intenție fină)... Pe venerabilul a.

Trahanache

l-am vădut intrând la Caţavencu astaci pe la, - dece, când
mă duceam îîn târg... Eă am, n'am să 'ntâlnesc pe cine-va,
la dece fix mă duc în târg...
BRÂNZOVENESCU.. Fi!
“FARFURIDI. Pe respectabilă madam' Trahanache am vă
dut-o eşind de la Caţavencu astădi pe la un-spre-dece,.

când mă 'ntorceam din târg... Ei am, n'am
la, un-spre-dece mă 'ntorc din târg...

clienți acasă,

BRÂNZOVENESCU. Nu 'nţeleg. r
,
FARFUNIDI. Cum nu 'nţelegi? la, un-spre-dece Ax...

-- BRÂNZOVENESCU.

Nu frate, nu înţeleg daraverile “astea cu

oposiţia ; tu ai vEdut pe Trahanache întâi, pe urmă pemadam! Trahanache,
pe Ghiţă, intrând

şi ei adineaori
la Caţavencu...

am

vădut pe. poliaiul,

- FARFURIDI (cu intenție) . Ei ?
BRÂNZOVENESCU (cu îndoţlă)). Să fie trădare la mijloc ? aă ?
FARFURIDI. Et merg şi mai departe şi dic: trădare. Să fie,
"dacă o cer interesele partidului, dar s'o scim şi noi!...
BRÂNZOVENESCU.

Prefectul

izebue

să ne dea checa comediei

ăștia... Bacătă.l...
TIPĂTESCU

Salutare,

(venind din stânga turburat și dându- ȘI aer silit de degajare),

salutare,

stimabile !

- BRÂNZOVENESCU (a parte). E. galben |

“
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+ FARFURIDL (a parte). Ce roşu s'a , făcut dare)

Salutare,

salu-

tare, onorabile...
TIPĂTESCU (oferindu-le locuri), Ia, poftiţi, ia poftiţi, mă rog.

BRÂNZOVENESCU.

Mulţumim,

mulţumim,

stimabile, dar ne

cam grăbim : sînt douăsprece trecute,
FARFURIDI. Și. ei am, n'am înfățișare, la doiăsprece trecute fix, mă due la Tribunal...
“BRÂNZOVENESCU. Uite de ce e vorba, stimabile, să fim scurți.
„Prin târg... se spune...
| FARFURIDI.

Adică,

dim

voe,

să

fim

expliciţi ; mie

place să pun punctele pe i... se aude...
” BRÂNZOVENESCU. Se aude... cum că partidul
„colegiul II ajutor lui Caţavencu...

îmi

nostru dă la

TIPĂTESCU (mișcat). Care partid ? Care Caţavencu ?

. BRÂNZOVENESCU. Cum, care partid?
FARFURIDI. “Adică, partidul nostru:
„_dumnsta,

nenea,

Zaharia,

noi

madam'

şi ai noştri...

Trahanache,
să ducem

pe

“braţe pe d.'Cajţavencu.
.
- TIPĂTESCU. Şi 'cine spune asta? (ete silit.
„BRÂNZOVENESCU. Nu zide, stimabile, nu ride ; a început să se

vorbâscă....
FAREURIDI. Şi de 1... cesă dicera | lumea

are pentru ce să

intre la bănueli. “
„ BRÂNZOYENESCU. D. Trahanache la visită, la, d. Caţavencu
...
TIPĂTESCU. Ei ?..
|
" FARFURIDI. Madam! Trahanache la vista la d. Caţavencu
.

„ TIPĂTESCU,

Bă

.

a

" BRÂNZOYENESCU. Ghiţă poliţaiul la, visită, la d. Caţavendu...
FARFORIDI. De unde şi până “unde ?
BRÂNZOVENESCU,. Noi, ce să dicem 2—ne temem de ce spune
lumea...
PI
TIPĂTESCU (nervos), Bi, ce spune lumea ?
:
.

__FARFURIDI. Vrei să vorbesc
Ne temem

curat şi desluşit,

de trădare... Na,!

TIPĂTESCU (după

ce s'a. întors câna la unul

stimabile ?

:
când la: altul, superat că.

829
tre Farfuridi). Amice,

domnule

Farfuridi, nu ţi se pare dumi-

tale că te fâci mai catolic decât Papa ?...
FARFURIDL (hotărit).. Da, când e “vorba de prinţipuri, stimabile, da, mă fac, adică nu, nu mă fac, sînt, când e vorba

de asta, sînt mai catolic decât Papa.
TIPĂTESCU (supărat). - Domnilor,

nu

n

primesc

ast-fel de observaţii, pe care, daţi-mi voe
consider ca, nisce insulte...

acasă la

mine

-

să vă spuii, le

i

FABREURIDI.Să nu ne iuţim, stimabile...
mpărescu. Cum să nu mă iuţesc, onorabile ? D-vâstră, veniţă la, mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera, .
şi am rămas între d-vâstră, ca să vă organisez partidul— .
căci fără mine, trebue să mărturisiţi, că d-vâstră n'aţi fi

putut niciodată să fițiun partid—d-vâstră . veniţi la mine.
acasă să mă numiţi pe faţă trădător... A! asta nu pot să
v'o.permit....:
|
Ă

'

o hârtie din busunar). M& rog, iată

ce se

împarte acum prin târg, din partea lui Caţavencu...
părit, stimabile !
|

E ti:

BRÂNZOVENFSCU. (scoțând

TIPĂTESCU

(mişcat i smulge

hârtia).

Tipărit ?

|

FARFORIDI (smulgendu-i-o el). Da, tipărit, dă-mi Voe... (citesce).

“ <Dăm ca, positivă, scirea cum că de sigur candidatura amicului nostru politic d.-Caţavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la, adăpost de ori-ce loviri din partea
administraţiei. Din contra, avem cuvinte puternice pentru
.
a, crede că, atât bătrânul şi venerabilul d. Trahanache, prezidentul Comitetului electoral, cât şi junele şi onorabilul
" nostru prefect, ar fi convinşi în fine că, în împrejurările
prin care trece Ţara, judeţul nostru nu pâte fi mai. bine

representat decât de un bărbat independent ca amicul
nostru d. Ca-ţa-ven-cu... D. Caţavencu va lua cuvîntul la,

întrunirea de dissră... Comitetul. grupului. independent».
E
vorbit)... Aud ?
TIPĂTESCU (a parte). Nu mai române nici o clipă de pierdut
.mă ch&smă
(tare). Domnilor, vE rog, nisce afaceri importante
..
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numai decât la “telegraf... Mă
și trage clopoțelul,

apoi

scuzaţi.... dar...: (merge la masă

ese în fund).

e

BRÂNZOVENESCU. Așa :scurt?
FARFURIDI.

_

Adică,

cum

.

am

|
dice,

ie
poftiţi

pe

uşă afară...

Bine ?
a
TIPĂTESCU (apare în fund cu un fecior). Unde e Ghiţă?
FECIORUL. L-am căutat în tot târgul, cone Fănică
, nu e.

(vorbesc încet în fund).

Na

,

„ BRÂNZOVENESCU (carea vorbit încet cu Farturidi) Aide

nache... Aici am aflat tot... Ade...

.

la Traha-

FARFURIDI. Brânzovenescule, mi-e frică de trădare... Câte
- c6suri sînt?
.
Se
Sa
BRÂNZOVENESCU. Două-spre-dece trecute...
FAHFURIDI.

Două-spre-dece

trecute ?.-Bă, la duoă-spre-dece

trecute fix...
|
TIPATESCU (coborână între e). Ast-fel dar, d-lor...
BHÂNZOVENESCU.

Ne ducem,

să facem. deranj...

FARFUHIDI (grav). Ne ducem,

ne ducem,

stimabile,

|
dar gândesce-te,

nu

voim

stimabile,

că

cu străbunii noștri,

cu

sîntem membrii aceluiaș partid... Cum diceam
adinsori
amicului Brânzovenescu : trădare să fie
„(cu 6re-care emoție),
dacă o cer interesele partidului, dar s'o_ scim
şi noi... De

aceea,

ei. totddu
am na,
.repetat

„Mihai Bravul şi Ştefan cel Mare : iubeso
trădarea, (cu intenţie)
dar urăsc pe trădători
|... (schimbând tonul, cu desinvoltură). Sa

lutare, salutare, stimabile !

aa

BRÂNZOVENESCU (asemenea). Salutare !

i

„TIPĂTESCU (închidâna ușa după el, grozav
de plictisit). A! (coboră).
N

|

" L: L, Caragiale,

I. Explicare. — Scenele de mai sus fac parte
Il al comediei aScrisârea pierdută». Persânele din actul
sînt : Zipătescu, pe care-l vedem necăjit
, nervos,

din. pricină

dramatice

nerăbdător

că, amenințat, de Caţavencu care-l
pote

promite . publicând

o scris6re,

simte

om

care se aprinde

că

com-

va fi nevoit

să-l
" alsgă deputat, de și nu are nici cea, mai
mică
stimă
pentru
dinsul; Far
uridi,

4

incult,

lesne,

are
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“.

pretenţie de ordine (cei am, n'am să întâlnesc pe cine-va,
la dece fix mă duc în târg»), şi se crede mare lucru (atră„dare să fie... dar s'o scim şi noi»), — şi pe care-l vedem
fierbând de indignare în contra lui Tipătescu, când se gândesce că, acesta ar putea să susțină pe Caţavencu; Brân- .
zovenescu, tot aşa de incult ca şi Farfuridi, dar mai liniştit i
și mai positiv. (el nu acusă cu violenţă pe Tipătescu, dar

îi citesce manifestul lui Caţavencu). El este târit să împăr-

la 6re-care

tăşescă, până

bănuelile

punct

lui Farfuridi,

dar, fără să se aprindă, caută cu dre-care metodă să se
convingă de adevăr. Tote aceste pers6ne sint mai mult,
saii 'maă puţin ridicule. Acţiunea. dramatică este comică.
Acâstă, composiţie se numesce comedie.

$ 107.

Teorie.

găsim pers6ne

—

Acţiunile

inferidre,, care

dramatice,

provâcă

birea și prin faptele lor, și care au

se

numesc

în. care

rîsul prin vor-

un sfârșit; fericit,

comediă.

II. Explicare. — De și înfățișarea personagiilor comice
din scena, de mai sus, și cu deosebire Farfuridi şi Brânzovenescu, este ridiculă, dedrece faptele şi vorbele lor ne provâcă |
zisul, totuşi observăm că acsâsta, provine numai din pricina
însușirilor lor ca anumite persone, făză intervenirea, autoruluă comediei, care par'că le lasă pe ele singure să vorbâscă şi să lucreze, cum vor. Vorbirea, şi faptele lor decurg
în mod natural din firea lor: nicăeri nu vedem că dic vorbe
sai că fac fapte, care ar fi puse dinadins de autor pe sema lor, ca să-i facă ridiculi. Acestă însușireo. ai t6te composiţiile - adevărat „poetice.

$ 108. Teorie. — Pers6nele
| medie trebue să lucreze ast-fel
nicidecum că autorul vrea să
dinadinsul. In casul contrarii,

Gramatice dinta'o eoîncât să nu se vadă.
le batjocorâscă cu tot
comedia ar înceta, de -

a fi: poetică, şi ar deveni retorică.
- Aplicaţie. — Ce fel de composiţie este fragmentul de mai sus”
din punctul de vedere al fondului ? Dar din punctul de vedere al

'332 4

obiectului ? Ce: fel sînt faptele şi persânele din acest îragment?
Cum se numesce acest fel de composiţii ?

» Exerciţiul CXVIII. — Să se compare din punct de ve-

dere stilistic <Despot

Vodă»

şi «Seris6rea

pierdută»

şi să se

caracteriseze ; să se arate elemente narative și descriptive din

"cea din urmă

și figurile mai caracteristice din amândout. .

” $ 109. Recapitulare. — Dialogurile poetice repro- |

duc gândirile mai. multor persâne' închipuite ce iati
parte la o acţiune ce ne este infăisată, ca, și când
S'ar petrece înaintea, n6stră, şi ai de scop să ne misce
inima, întrun chip deosebit. Ele se mai numese dia- |
-loguri dramatice, drame saii piese.
Aa
Ele sînt de două feluri: a) drame propriii 'dise sai:
tragice numite une-ori și tragedii, când cuprind per- s6ne seri6se și o acţiune cu sfărșit; nenorocit ; şi b)
comedii, când cuprind pers6ne în genere ridicule și O
acţiune cu sfârșit fericit.
|
îi

|

CAP. IX.

|

DESCRIEREA RETORICA
36.
“ARDELUL
Pe culmea cea mai

înaltă a munţilor Carpaţi se întinde

0

ţară: mândră şi bine-cuvîntată între tste ţările semănate
de Domnul pre pămînt. Ea semănă a fi un/măreţ şi întins
palat, cap-d'operă de archiţectură, unde sînt; adunate și
aşedate - tâte frumuseţile naturale, ce împodobese cele- *
lalte ţinuturi ale Europei. Un brâăi de munţi ocolesce,
- precum zidul: o cetate, totă: acâstă ţară, şi dintr” însul ici,
colea, se desfac, întindându-se;până la centrul ei, ca nisce
valuri proptitore, mai multe şiruri de dsluri înalte și frumâse, mărețe -piedestaluri înverdite, care varsă „urnele lor
de zăpadă pesto” văi şi peste lunci.
„Mai presus de acest brâă muntos, se înalță două pira-.
mide mari .de munţi, cu crestele încununate” de o vecinică.
diademă

de

nins6re,

care,

ca

doi

uriași,

stati la. ambele

capete ale ţării, cătând unul în faţa altuia. Păduri stufose,

în care ursul se preumblă în voe, ca un domn stăpânitor,
umbresc

culmea, acelor munţi. Şi nu departe de aceste lo-

curi, care-ţi aduc

aminte

natura ţărilor de Miadă-n6pte, dai

!
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ca la porţile Romei, peste câmpii arse și văruite, unde
bivolul dormiteză a, lene. Ast-fel Miadqă-nâpte şi Miadă-di
trăesc întiacest ţinut, alături una cu alta, și armonisând
împreună.

Aci

stejarii,

bradii şi fragii

spre cer ; alături,

trufași

înalță,

te afundi într'o mare

capotele lor

de grâu

şi de po-

rumb, din care nu se mai văd calul şi călăreţul. Ori încotro
te-ai uita, vedi

colori diferite, ca un întins curcubeii, şi ta-

bloul cel mai încântător farmecă
ti6se, munţi

uriaşi,

ale

căror

vederea: stânci prăpăs-

vârfuri

mângâe

norii,

păduri

întunecâse, lunci înverdite, liveqi mirositore, văi răcor6se,
gârle, a, căror limpede apă curge printre câmpii înflorite,
pârae repedi, care, mugind grâznic, se prăvălesc în cata. racte printre acele ameninţătore stânci de piatră, ce plac
vederii şi o înspăimintă totdeodată.
Apoi,

în tot

ale căror unde

locul,

dai de rîuri mari, cu nume

portă aurul.

armoni6se,

In pântecele acestor munţi zac

comorile minerale cele mai bogate şi mai felurite din Europa:

sarea,

ferul, argintul,

arama,

plumbul,

mercutrul...,

Şi, în sfârşit, metalul cel mai îmbelșugat decât tâte, aurul,
pe care-l veqi strălucind până
Ast-fel este ţara Ardâlului.
E

şi în noroiul

drumurilor,
N. Bălcescu.

|
(1819 — 1852).
I. Explicare. Acsstă, composiţiune are de obiect un lucru
de sine stătător cArdâlul», ale cărui părţi pot fi cuprinse
cu privirea, în acelaș timp; este deci o descripțiune. Din
punctul du vedere al fondului, ea nu este prosaică, pentru
că conţine prea multe expresii” figurate, prin care autorul

transformă obiectul și ni-l înfățișază ca o îmagine ; nu este
însă nică. postică, pentru că, deși transformă, obiectul prin
imaginaţia,
'sa, el totuşi are scopul să ne facă să credem

că aşu este el în realitate («Aşa este ţara Ardâlului»). EL
este pornit ca s'o laude,

cu scop de a ne face şi pe noi să

avem aceeași pornire. Este dar .o descriere retorică.

110. Teorie. — Când descriem un lucru de sine

335.

stătător cu intențiunea
sai

scopul de a facepe

cititori

să-l admire sai să-l defaime, chiar când nu merită,
atunci: facem o descripțiune retorică.
.
Descripţiunea, retorică, se

asâmănă .cu cea prosaică;:

sine stătătâre, pe care

deseriii lucruri de

alta

că și una și

a] prin faptul

autorul

le consideră

că există:

şi ţine să ne facă și pe noi să credem în existenţa,
lor ; b/ prin faptul că și una și alta sînt de obiceiii
scrise în forma, liberă (prosă), iar nu în versuri:
In schimb, descripțiunea, retorică, se. deosibesce de
cea prosaică: 1) prin fâptul că atribue lucrului, ce
descrie, însuşiri pe care el nu le are în realitate, și

care sînt 'menite de
sai

admire

cititori să

autor ca să facăpe
lucrul

să defaime

căruia

2) prin faptul. că întrebuințeză de
.
gurat.
Descripţiunea, retorică se asâmână

atribue;

i le

fi-

obicei stilul

PE
cu cea poetică : -

a) prin faptul că și-una, şi alta atribue lucrului ce
descriu însușiri pe care el nu le are în realitate; b/

prin faptul că, și una, și alta întrebuințeză de regulă,
|

e

|

,

stilul figurat.

se. deosibesce de
In schimb, descripțiunea, retorică,
cea poetică: 1) prin faptul că. ea țintesce. să, facă,
pe cititor să cr6dă, că lucrul este așa în realitate, pe -

când cea poetică ni-l arată că este așa numaiîn
imaginaţiunea, poetului; 2) prin faptul că de obiceiă

nu întrebuințeză forma versificată.
Cu

un cuvînt,

concepe

autorul

lucrul în mod

totuşi să facă pe
saic).

în

|

descripțiunea retorică

imaginativ

(poetic), dar tinde

cititor să crâdă că este real (proi
.

II. Explicare.—In descrierea retorică de mai sus neis-

besc câste-va note neadevărate chiar de la început. In adevăr, autorul ne spune că Ardâlul este cea mai mândră, şi
cea mai bogată,

(<bine-cuvîntată»)

dintre. tote țările de pe
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“pămînt

că

s6m&nă

cu

un palat măreț

şi întins şi că e

un acap-d'operă de arhitectură» — unde se găsese atdte fru-

„museţile» Europei. Aceste neadevăruri ne fac să ne în__doim de adevărul tuturor celor-l-alt6 amănunte ce autorul
“ne dă asupra, acestei ţări şi să, despreţuim întrâga, COMpo“siţiune. Nu o despreţuim însă, ba din contră o admirăm,
pentru că. simţim, din tonul măreț şi adânc cu care este
scrisă, că autor
:ei,ul
când a compus-o, era pătruns
'de admiraţiune faţă de ţara, Ard6lului şi credea, sincer în ceeace scria. Niculae Bălcescu era un mare patriot român, iubia peste măsură, tot ce era românesc şi, în- tote ale Românilor, vedea numai frumuseţe, bunătate şi: adevăr.

"8. 111. Teorie— Descrierile - retorice, din pricină
că transformă, obiectul Și totuși tind să ne facă, să, credem

că așa, este

el

în realiate,

par mai false decât sînt
lSrea.

Spre

de:

forte

multe-ori

în. adevăr, Și-și pierd

a evita, acest neajuns,

autorul

va-

unei ase-

menea, descrieri trebue să, fie sincer pătruns de bu-

„nătatea sai răutatea, lucrului ce laudă, saii defaimă,
Atunci acâstă simţire se comunică, Și cititorului, Și
afirmările neadevărate, nu-l mai ishesc în mod neplăcut. Se
TILL: Explicare.—In composiţia de mai sus, „ Bălcescu ne
spune mai întâi că Ardslul se află aşedat «pe culmea, cea,
mai înaltă a Carpaţilor» şi ne închipuim * ast-fel că Ardelul este aședat pe cele mai înalte vârfuri ald acestor munți,
„că ea ar fi dar mai munt6să la, mijloc şi din ce în ce mai
puţin munt6să spre fruntarii. Cu câte-va, rânduri mai jos,
ne spune însă că «un brâu de munţi ocolesce Ardâlul, precum zidul o cetate». Atunci cum mai e Ard6lul pe culmea,
cea, mai înaltă, a Carpaţilor ? Ac6stă,. contraicere e 0 pată,
care întunecă întrega descriere, și ar fi şi mai visibilă,

dacă n'am

simţi sinceritatea, autorului.

Ş 112. Teorie.
sincer

—

Pe

și adânc bunătatea,

lângă
sai

că,

inebue să

simță

inferioritatea, lucrului
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descris, autorul trebue să se ferâscă
și prea. mari exageraţiuni.

de contr aliceri

Aplicaţie.— În ce se asâmână cu poesia composiţia de mai sus?
In ce se asâm&nă cu prosa? Ce urmăresce-autorul printr'însa?
„Ce fel de composiţie e dar din punctul de vedere al fondului ? Dar
din punctul: de vedere al obiectului ? Să se arate câte-va note false

din acâstă composiţie?

Ce a făcut autorul

pentru

ca aceste note

false să nu impresioneze în mod neplăcut pe cititori ? De ce trebue să se ferâscă cu deosebire scriitorii într'o deseripţie retorică ?

Exereiţiul
fizurate: din

CXIX.

— Să se „sublinieze

t6te

expresiunile

<Ard6lul».

Exerciţiul CXĂ. — Să se compună după acest model o .
deseriere

a <Orașului». -

e

87.

"CÂNTAREA ROMÂNIEI
(Fragment).

mândră

Care e mai

decât

tine între tâte ţările

semă-

nate de Dumnedei pe pămînt ? Care alta se împodobesce:
în dilele de sărbătore cu floră mai frumose, cu grâne -mai
bogate ?
Verdi sînt dslurile tale ; frumâse sint dumbrăvile şi pădurile spânzurate pe c6stele tale; “limpede şi dulce e cerul
tă;

munţii

ti

se

înaltă

trufaşi

în văzduh ; riurile, ca un

_brâă pestriţat, ocolesc câmpurile ; nopțile “tale încântă audul... Pentru ce zîmbetul tău e aşa, de trist, mândra, mea,

tară >

"Multe şi frimâse turme pase văile; mâna Domnului te-a
împodobit, ca, pe o mir6să ; livedile tale cele întinse sînş
smălţuite cu flori felurite şi îmbelşugarea varsă avutiile
sale peste câmpii... O bogata mea, ţară, pentru ce gemi?
Dunărea, bătrână, biruită de părinţii tăi, îţi spală polele
şi-ţi aduce avuţii din ţinuturile, de unde sorele apune;
vulturul din văzduh cată, la, tine cu dragoste, ca, la, părminCarte

de

citire și composițiune,

cl. IV,

Dragomirescu.

22

|

838
tul -săă de nascere ; riurile cele frumose şi spumeg6se, pâraele cele repedi și sălbatice cântă neîncetat slava ta... O

ţară jalnică, pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită ?
„Nu ești frumosă, nu eşti bogată ? N'ai copii mulţi la nu-

i

măr, care te iubesc? N'ai cartea, de vitejiea trecutului şi
viitorul înaintea ta, +... Pentru ce curg lacrămile tale?
Pentru ce tresari? Trupul tăă se topesce de slăbiciune
și inima ţi se frământă cu iuţslă... Citit-ai '6re în cartea
ursitei ?... Aerul se mişcă turburat... ventul dogoresce... Ingerul peirii ţi sa arătat dre?... Nopțile tale sînt reci, visurile turburate,

tesce ?

ca

si

marea

|

bătută

de furtună... "Ce-ţi preves-

|

N

se

„Privesce de la Miaqă-qi şi Miaqă-nâpte pop6rele ridicându-şi capul... Gândirea, ivindu-se lumin6să pe de-asupra, întu-

nericului... gândirea, ce zidesce'şi credinţa ce dă viaţă...
Lumea veche, se prăvălesce şi, pe ale ei dărâmături, libertatea se înalță,......
.

Deșteptă-te !

.
|

”

,

„4,

îi

>

|

Russu (Russo).
(mort in 1859

Explicare. — Seriitorul Russu, spre a entusiasma
pe tinerii Români din, Paris pentru ţara lor şi spre ai face să
lupte din tote puterile pentru deșteptarea, și liberarea,
ei, a
„făcut pe la jumătatea sec. XIX o composiţie «Cântarea, României», în care expune în mod retoric şi une-ori poetic istoria
n6stră. Aci avem un fragment în care descrie România,
pe care o personifică şi căreia, pe lângă însușiri fisice, îi
mai găsesce şi însuşiri morale («sufere», ce jalnică», «plânge»,

«viseză»). Concepând-o ca o ființă însufleţită care are şi

însușiri fisiceşi morale, ' acestă descriere

este un portret.

„$ 113. Teorie.— Descrierile retorice pot avea, aceleași obiecte ca, şi descrierile prosaice: ele pot fi dar
tablouri, portrete, caractere, paralele. sai descrieri

generice.
este

-

|

Sa

Aplicaţie, — Câte feluri de descrieri prosaice am învăţat? Ce
tabloul ? Ce

este caracterul ? Ce

este

paralela ? Când

gicem

că o descriere e generică sait tipică? Din ce composiţie mai mare
y
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face parte acest fragment ? Cu ce scop a fost compus? Cum con- .
cepe el ţara lui ? Prin urmare cu ce fel de descriere prosaică €din |
cele cunoscute sâmănă ? Dar <Ard6lul, 22,

Exereiţiul CXAI. — Să se compună o descriere retorică
având de obieet <Ungurule. |
Exereiţiul CĂSII.— Să 'se spună ce elemente. cu adevărat poetice

se “găsesc

în acest

fragment și ce “ipotiposă fru-

m6să conţine.

|

“ Exereiţiul CXXIII.— Să se citâscă și să se caracteriseze
composiţiile de mai jos; să li se facă planul. -

88.
sr ARŞITUL

VERII

LA

NOI

Vara e pe sfârşit — şi timpul vânatului- a, sosit. Din
grăunţele plugarului s'aii hrănit şi sai îngrăşat atâtea, pasări: multe din ele vor fi jertâte, Ja, rândul lor, pentru hrana.
vânătorului harnic. Prepeliţele egoiste şi singuratice sai
îmbuibat. pe mirişti ; turturelele drăgăst6se umblă în sto
luri peste câmpuri, s'aş6dă, în tăcere pe un copac r&slet, .
şi apoi sfiose se scoboră, la pămînt să-şi umple guşile
„cu grăunţele . risipite; iar mai departe, potârnichile cele
zepedi la. sburat şi dropiile uriaşe. “Dar,nu numai pe câmp- dax şi în bălți vor fi multe jertfe. Rațele lacome, lișiţele
tainice, viclenii“ sitari, neastempăraiele becate, care tstă
vara, s'aii plimblat 'nesupărate pe lac şi pe malurile nămo-

l6se ale apelor şi sai hrănit, fără, să plătescă

arendă pe

_pămiînturile şi. apele nâstre, tâte, îndată ce trece Stîntă
„Măria, încep să cadă isgonite cu meșteșug de 'copoi şi îs“bite îndată de alicele iscusiţilor vânători. Şi cât “de frum6să

nu e ţara n6siră,

când

vrei

să

te îndeletnicesci

cu

Da
osteneleie vânătoriei !
mar“pe
nâptea,
„cade
cum
și
Aci aștepți cum însereză
ginea lacului, al cărui luminiș, înconjurat de papură şi îrestie, strălucesce pe: sub umbrele serii. În tăcerea, în care

AS
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veghezi, privesci şi asculți misteri6sa, viaţă a rațelor şi lişiţelor, care şuerând trec în stoluri pe de-asupra și, cu un
sgomot de valuri risipite, se lasă lângă s6ţele ce le aşteptă.

Stoluri, stoluri vin din zări depărtate și, în liniştea, nopţii,
pe fața apei se abat, se jâcă fără astâmpăr—iar tu, ameţit de o plăcere vrăjmaşă, tragi cu bătaede inimă în câr-

dul. numeros...

|

-

Ori de diminsţă, prin miriştele pline de vugi de mure,
de pălămidi 'şi de sipică, de pâlcuri de burueni, care cresc
- acum nesupărate printre clăile aședate la rând prin mijocul locurilor, păşesci cu pas regulat, cu privirea ţintă,
cu degetul'
pe trăgaciii, după prepelițe şăgalnice, care, de
"grase ce sint, şi-a uitat cântecul de astă-primăvară.
Ori dile întregi, veghezi în căruţă pe câmpiile întinse
ale Bărăganului după dropii şi gâsce sălbatice, care își duc
traiul de “vară, departe de locuinţele 6menilor, prin înaltele bălării ale pămiînturilor țelin6se, lăsate de vremuri în
părăsire.

|

|

Ori, cu sute de 6meni înhăitați, mergi în munţi și vânezi
fiarele care-și duc traiul în văgăunile munţilor și prin
în-

fundăturile codrilor, hrănindu-se din oile și vitele rătăcite

după 6rbă tînără, pe câstele şi pe podișurile munţilor.
Ori încotro vei merge cu gândul de vânătâte, vei fi în-.

cântat de frumuseţele Patriei. Sorele e mai putin ardător.
Peste întinsul ţării se revarsă o linişte dulce și fermecă-

tre.

In depărtare se -v&d

satele

împoporate.de copaci,

în spre largul câmpiei, din loc în loc, “cumpenile
“ale puţurilor. Iar,. pe cerul -senin și luminos de

iar

tainice
lumina

albă a tâmnei ce s'apropie, fire de păiajen colindă, şi din

când în cândle vedi agăţându-se de brazdele arăturilor
ce încep, din loc în loc, să arunce câte o pată întunecâsă
pe întinderea aurie. Şi ca, firele de păiajen călătoresc,
spre
a duce viața mai departe, seminţele cu aripi ale
păpădiei, .
ale pălămidei şi ale scaeţilor care, cu trupul
lor creţ, şi țepos, și cu capul roşu ca sângele, ai ţinut
tâtă vara
strajă, rezorelor şi drumurilor.
_
Aulorul. .
N

...

—__
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89.
IEREMIA

GOLIA

Tâtă renşila campaniei lui Ion-Vodă. cel Cumplit
bătălia de la Cahul în contra Turcilor, depindea
la detașamentul

trimis la Vad,

de la

Obluciţa.

în
de |

.

In fruntea lui fu pus părcălabul Ieremia Golia, care se
distinsese prin bravură în bătălia de la Jilişte.
|
El era

cel mai

intim

amic

EI însoţise pe I6n-Vodă
EI intrigase

pentru

a

al lui l6n-Vodă;

în strâintate;
procura

lui

I6n-Vodă

corona

Moldovei;
- Lui îi încredinlase I6n- vodă fortăreţa Hotinului, una
din cheile Ţării;
,
Lui, deja în timpul răsboiului, IOn- Vodă îi dărui două
mari moşii ;
Lui,

îi scăpă

In- Voaă

viata. în

focul. unei bătălii,

cu

pericolul propriei vieţe;
Inainte de a pleca la Dunăre, el jură lui I6n- Vodă pe
Sfinta - Cruce şi pe sfintul
până la morte...

Evangeliti,

de a fi. credincios
-

Garanţiile eraii 6re destule ?
“> Ei bine ! pentru trei-deci pungi cu aur, al doilea Tuda,
părcălabul Ieremia Golia, vindu o suverire, un amic, o
patrie,

o religiune!...

Secolul

domnia

XVI

lui

fuse fecund

Ivan

cel

în

crudimi : Sânt- Bartelemi,

Grâznic, furorile Inchisiţiunii, îl

împestrițeză ca nisce pete de tigru.
Varietăţile de pedepse, întrebuințate
tâte poporele
fruntea

Europei, îţi ridică

şi-ţi închegă

părul,

atunci
îţi

mai la
increțesce

sângele..

Dar nu fu, nu este, nu pste fi nicio penalitate destul
de crudă pentru a corespunde cu
€ fapta unui vindâtor de
patrie !

,
A împinge
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milione

de fraţi

pentru. secoli în abisul

sclaviei este un atentat nu contra unui om, nici chiar
contra unei singure naţiuni, ci contra a dece, a dou&-

deci de popore,-ce
mesc

se nasc unul

după altul și

se

nu-

generaţiuni.

Crima

este atât

de

monstrudsă,

încât

imaginaţiunea

se refusă a-i inventa o pedepsă analogă: penalitatea cea
mai potrivilă ar fi de a da muserabilului viața Jidovului
Rătăcitor, pentru ca să audă şi să simţă în curs deo
miriadă

de ani necurmatele

blesteme

al

posterităţii.

Cain fusese sfint alăturea cu părcălabul Ieremia Golia !
B. P. Ilasdeă.
(născut la 15364.
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Exereiţiul
„stilistice

CXNIV.

"Si i se caracteriseze particularităţile

subliniate Și să

figurate cuprinde:

se spună

ce

particularități

stilistice.

Ă

-80.

o
Există

BEŢIA DE,CUVINTE
un

tel

de

beţie,

locul cel extraordinar

al

deosebită

Ş

între

tote

prin

mij-

producerii ei, care 'se arată a

fi privelegiul exclusiv al omului,
animale : este beţia de cuvinte,

în ciuda celor: -l-alte

Cuvintul, ca şi alte mijlâce de beţie, este până la un
grad 6re-care - un stimulent al - inteligenţei. Consumat
insă în cantităţi. mari şi mai ales preparat ast-fel încât
să se prea. eteriseze:

şi să-şi piardă

cu totul

intuitiv al realităţii, el devine un mijloc
rea

inteligenței.

Efectele

caracteristice

cuprinsul

pentru ameţi-

ale ori-cărei beţii

sint atunci şi efectele Lui : «la debilit6 des fonctions in„tellectuelles et le penchant ă la violence», cum'ne arată
“Cabanis în memoarul 8 din «Raporis du physique ct du,
morale de lhomme».
Simptomele patologice

ale ameţelii produse prin între-

|
buinţarea

343.

nefirâscăa

cuvintelor

,
ni se înfăţişeză

după intensitatea îmbolnăvirii. . Primul
cantitate nepotrivită a vorbelor

treptat

este o

simptom

in. comparare

cu: spiritul

căruia vor să-i servescă de îmbrăcăminte. In curend se
arată şi al.doilea simptom, în depărtarea ori-cărui spirit

“și în întrebuinţarea vorbelor seci; atunci tonul gol al vocalelor şi consonantelor a uimit mintea scriitorului saii
vorbitorului, cuvintele curg într”'o confusie naivă şi creerii
sint turburați numai de neconltenita vibrare: a nervilor

apoi slăbirea manifestă a inteligenţei, pier-

acustici,. Vine
derea
-

lângă

şir logic,

ori-cărui
olaltă,

NE

i

“Explicare.

puse

nemotivată. a limbagiului...

violenţa
,

contradicerea gândirilor

-

Tilu Maiorescu.

- (năseut

-

— In acestă

composiţiune,

autorul,

Ia 1540)

vrând

să :

inţeză
ne convingă cât de răi Seriitori sînt, aceia, care întrebu

.
"vorbe multe şi cugetări puține, contradicătâre şi fără, temeiă
e
numesc
o
care
pe
bâlă
de adevăr, ni-i arată ca băntuiţă de o
el
beție de cuvinte. Acest defect nu este o bslă, pentru că
şi şi fără,
se găsesce în. mod normal la toță soriitorii neserio
și-i dă şi un
talent, Dar autorul ni-l înfăţişeză ca o bolă
ca să
nume special, . asemânându-l cu beţia, tocmai pentru

şi de
ne convingă că & un'defect pe care trebue să-l uriin.
facă
ne
să
voesce
e,
care trebue să ne, ferim, cu alte cuvint
dinsul.
şi
are
o
să avem, faţă de el, aceeaşi pornire pe care
iţiune
“Este dar, din punctul de vedere al fondului, o compos
că ea,
vetorică.—Din punctul de: vedere al obiectului vedem
era, ca un
se referă la, un defect, pe care-l putem consid
morală,
natură
de
este
că
numai
— tor
Imcru de sine 'stătă
Mai
iere.
deser
o
este
„având .0 existentă sufletâscă— şi deci.
“observăm
deosebite

că defectul, de care este vorba, se presintă cu
forme la deosebiți sciiiitori, şi autorul nu descrie

rea,
» decât partea, comună care se 'găsesce la toți; descrie
tipică.
sai
că
generi
,
lui este, prin, urmare
Ceea-ce însă ne isbesce mai Cu s6mă în acâstă, compopuţine
„ siţie este faptul că stilul în care e scrisă are prea

i

ţ

” figuri şi are aparența, unei adevărate composiţiuni prosaice.

In realitate însă, ea conţine o figură care se întinde peste
întrega, composiţieşi acâstă figură este de ajuns să-i dea
caracterul retoric: este anume faptul că defectul, despre
care este vorba, e conceput în mod metaforic ca o bâlă
asemănătdre cu beţia, pe care însă autorul. o tractâză,
ca,
o realitale. Frumuseţea, acestei bucăţi constă tocmai
în
acest contrast dintre stilul prosaic şi concepția figurată
ce
exprimă.
- a
“
e

$ 114. Teorie. —

întăţisare prosaică

Unele

composițiuni

din punct

de

vedere

retorice ai
stilistic ; ca-

racterul lor. retoric se vede însă din faptul că, obiectul
tractat ca real nu are decât o existență figurată. Acest
contrast între stil și concepţie constitue un cas particulazr de finețe a, stilului.
, Aplicaţie. —
posiţie

„De

ar părea

Cum

este stilul acestei

acâstă

bucată

din

composiţii ? Ce fel de com:

punctul

de

vedere

al stilului 4

ce totuși nu este prosaică? In ce constă caracterul
ei retoric?

Pentru

ce gicem

că

stilul acestei

composiţii

o descriere ? De ce este o descriere

Exereiţiul CXX.V, —
se defaime
coolismul».

este fin ?.De

tipică?

ce este

Să se facă o composiţie în: care să

în stil prosaic, darîn realitate în mod
-

„ Exerciţiul. OSXVI.
— Să se citâscă

"seze composiţia următâre.

a

retoric, «Ala

și să se caracteri-

i
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LIMBA DE ADi A ROMÂNILOR
_ Aş vrea

acum,

(Fragment

dintr'o

dacă-mi

mai dai voe

scrisre)

şi mâi ai răbdare

să mă asculţi după atâta vorbă: lungă,
— aş vrea să ne
dăm semă împreună, şi despre a doua
parte a întrebării
„ mele de la început: cum stăm, din
punctul de vedere al

345
consciinței

şi vig6rei

naţionale,

cu

limba care

se scrie

şi se vorbesce în ţara nostră de către Românii culţi?
Mie unuia mi se pare că mai puţin românâscă decât
ori-ce în Ţara

Românescă,. e limba

românescă a Nomâ-

nilor cu carte: o limbă păsărescă, un fel de franțuzescă
in românesce. După cum trebue: să scii nemțesce spre
a înțelege limba jurnalelor şi cărţilor Românilor ardeleni, bucovineni şi bănățeni, tot aşa trebue să scii franţu-

zesce spre a o înţelege pe cea din «Ţară»; altminteri, o:
înţelegi anapoda, ori de fel, ca cetăţenii din «Nâpteafurlunâsă»,

din

«Scrisorea

pierdută»

şi din

«Conul

Leo-

nida» ale lui Caragiale.
la în mână

ori-ce

diar românesc,

o carte de şcolă, un

regulament militar, o lege, o circulară ministerială, o
revistă bisericescă chiar, ascultă discursurile de pe. la
tribunale şi din corpurile legiuitore, cursurile de la Universitate,

şi vedice

curcitură

de

limbă

se

scrie

şi se

vorbesce de cei 'mai mulți 6meni «culţi» în Țara Româ-.
nescă de 30-40 de ani încâce, ce limbă împestrițată,
barbară, degenerată, fără mied, fără caracter propriii na-

țional —

o “limbă

pripăşită, importată

din Francia, îm-

de haină românescă,
brăcată dor în fuga întrun
haină ca vai de ea!
.
Sa
- Şi ce încântătâre, ce frumosă şi bogată e'limba nostră
românescă ! Dar cine o învaţă? In şcolă, înv&ţăm, după
fel

cărţi trăduse: prost din franţuzesce ori chiar franţuzesci ;

cilim literatură franțuzâscă, rar deschidem câte o carte
veche românescă ori câte un autor clasic al nostru —
afară de Eminescu. Cine.şi dă ostenela să cunâscă comâra

„de limbă «veche şi înțel&ptă» din cronicele şi din cărţile .
nâstre

cele

vechi

nostre

bisericesci,

bătrânesci,

din

basmele,

din limba

doinele

şi cânte-

vie a poporului?

Noi, fiind-că sîntem născuţi Români,

credem, cei mai

mulţi, că nici nu mai avem 'nevoe să ne învăţăm și să
ne studiem limba părintescă ; nu ne dăm hici o trudă
să o păstrăm curată «ca o lamură de miere», să o pli- -

346
vim de.buruenile şi. de neghina care o innăbuşesc, de Aus-

trele şi Criveţele
sînt saă

vor

care o dobsră;

cel puţin

să fie «scriitorii» nâmului

bui să fie toţi pătrunşi de acestă datorie
şi către limba ţării lor:

aceia, care

românesc, ar tre-

.

către ei înşi-şi
-

Ne purtăm cu limba n6stră ca cu o mamă vitregă. La „profesorii, scriitorii, funcţionarii, jurnaliştii, avocații şi
miniştrii: noştri, ;.le vin mai repede în gură termenii franțuzesci decât cei românesci. Şi e firesc: franțuzesce ci-tesc 6menii ce-va în tâte dilele, dar românesce? Afară”
de jurnale (de unde numai românesce nu pot învâţa),

=

rar se mai citesce în [ara Românescă ce-va scris românesce. Franţuzesce ! — da, cât poftiţi! Să apară un roman
noit la Paris, „despre care vorbesce «Figaro» ori «La re.
vue bleue», şi noi să nu-l citim? Se p6te una ca asta
Domne - feresce! De geaba sînleni noi «Belgia Orien-:
tului» ?
|
|
.
Necunoscinţa propriei nostre limbi, acşertăciunea de
“a arăta:că sîntem «culţi» şi învăţaţi, la unii, credinţa că:
ast-fel sînt mai «distinşi», la alţii, ciudata dorinţă de a
arăta că sciii mai bine franţuzesce decât românesce, ori

ciudata mândrie -de a arăta... că ai fost crescuţi în
Francia sait că vorbesc în casă numai franţuzesce, tote
astea ne pocesc şi.ne sărăcesc frumosa şi avuta nosiră
limbă.

N

.

.

_

Şi aşa, limba românescă e în primejdie de a: fi ÎSg0nită, de a fi cexpulsată» din propria ei ţară, de către limba
franțuzescă'saii de una franţuzită : în locul vorbelor cura
românesci, ne sînt mai la îndemână neologismele şi bar-

barismele eftine _de prin gazete şi de prin cărţi; dicem
în parlamentul țării, pe catedră, la tribunal, în diare şi
reviste, mai lesne sobrichet decât poreclă, pivot decât fus,
a deduce decât a: scădea, a insista decât a stărui, a stigmatiza decât a înfiera,. a asuma decât a lua asupră-şi,
a cădea de acord decât a se învoi, uvrier decât lucrălor,

artisan decât imeșteşugar, hebdomadar

decât săptămânal,

„ 947

defect decât cusur, surmenaj decât

impovărare,

circum-

stanțe pasagere decât imprejurări trecăldre, dotă decât
zestre, partaj decât împărţire, mariaj decât. căsălorie,,
voiaj decât călătorie, pariă, decât prinsore ori râmăşag”
a lega decât a lăsa prin testament, sacrificii decât jertfă,

breșă decât spărtură, aveniment
venire

la guvern,

aservire

decât suire

pe

tron ori

decât robire, indigen

decât

pă-

minlen, variolă decât vărsat, rugeolă decât pojar, cataractă decât albeţă, picior luxat decât scrântit, a ameliora
decât a îmbunătăţi, a defrişa decât a desțeleni, luraj decăt nutreţ...

N'as

mai

sfârşi, dacă

aş începe

să-ţi înfăţi-

şez mutre ca energumen, comparşi, comeraj, blacbulat,
megeră, erijez, alură,.eguuri, culuoare, bagară, vacarm,
escuadă, echipă, panouri, curlier, plajă, avinaţi, desavuare,

asanare, derobare. . . Chiar întrun giar ca «România
jună», care urmăreșce o mai mare deşteptare. a consciinţei

naţionale;

găsesci

o.

limbă

curată: şi acolo te împiedeci

de

bulete,

liare, liberpansişti,

nu

românescă

mai -

decampări, ra-

ambalare, desistare, radicali de marcă,

parvenilism. „|

”

Dar mai primejdiosă, decât. franţuzirea a vacabularului,
e franţuzirea

sintaxei ; vorbele pier mai lesne —cele mai

multe se duc cum aii venit—, dar tiparul de cugetare în
care

le torni

ori totdcuna. Nu

multă vreme

mai

rămâne

mai gândim. după ficea limbei

|

nostre, .ci după a. celei

franţuzesci ; ; chiar vorbele curat românesci le aşegdăm şi
le -legăm ca în franțuzesce. Te miri cum. judecata şi -

îl Ertă să rostâscă barbarisme,-ca

urechia unui Român
«punerea

în întârdiere»,

vadă», «a . face faţă

«atacarea

în fals»,

cheltuelilor», «me

monslrez», «este penlru a doua

«a face

fac forte

do-

să de-

femee...»,

ră, că. acestă

«intenţiunea nu mai face nici o îndoslă», «guvernul n'a
lipsit de a-și face datoria», «acesta: este a lipsi de „respect M.

câtre

S.», «dacă

Senatul

a

este că voesce.-a se face o lege

«vechiti intern al

tare,

cu votarea

întârdiat

în adevăr

bună»,

spitalelor», ori «vechiul

legii,

d. cu-

elev al.

.

.

!

,

Ie

o

”

EI

.
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şcâlei din...» (după franţuzesce : ancien Gleve), când românesce €e «fost intern...»
|

„_ “Şi articolul şi Dietele preposiţii şi conjuncţii şi-aii pierdut, rostul, mai ales în diarele din Moldova: <AustroUngaria este un: mosaic, al cărui. unitate aparentă...»,

«In locul de a procura publicului plăcerea destul de
rară...», «am observat nimic de anormal», «operetă,....
istoric şi interesant pentru Francezi, iar de loc pentru

noi...» «S'aii vădut pe mulți susținând, câ...» «S'a ares-

tat pe individul...». Credeam că acestea sint o particulari-

tate

a Românilor... de rit mosaie şi a cAgenţiei române»,

dar chiar în «România jună» citesc : «... ordinul dat de
către fostul ministru al lucrărilor publice de a se înlocui pe toţi funcţionarii străini de la C. F. B. va fi executat», Saii «ordinul de a înlocui pe toți...» saii cordi“nul de a se înlocui ioţi...», în nici un cas însă nu pote
fi românesc «ordinul de a.se înlocui pe toţi».
Conjuncţiunea

ales

la

advocaţi

nu-ți pote

franţuzescă
se

bucură

argumenia

or a. ajuns la. modă
de

și mai

o deosebită dragoste
; nici

un june

advocat

fără: or: «or,

domnilor magistraţi...».. De ce or, când n'avem de fel,
"dar de fel, vre-o nevoe de el, când nu exprimă nici o
idee şi nici o nuanță pentru care n'am avea cuvint
românesc, când. avem pe bieţii însă, dar, prin
urmare şi

aşa dar ? Sintem

în Tara.

Româncscă,

6meni

buni ?

Cum edi, dragul meii, după cum poporul românesc
a ajuns la oraşe aprâpe strâin în țara lui, aşaşi limba
românescă a ajuns la oraşe, aprâpe ca o limbă mortă,
aprope str&ină în [ara ei! Și de la oraşe franţuzirea
ei
sa întins, ca o pecingine, și lă sate, prin armată,
prin
învăţători, prin notari, prin judecători, prin. negustori,

prin foştii servitori

în

oraşe...

Nu

ne

mai

dăm

româă-

nesce bună-diua, ci bonjur ! Nu ne mai dicem
Dină seră,
ci bonsoar | Nu mai mulțumim, ci dicem merci !
Nu mai

avem prânz

şi nu

nam ; nu mai avem

mai prânzim,

ci. avem

cind şi numai

dejun şi deju-

cindm, ci

avem di-

———————

.
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neii ori prânz cu înțelesul de cină. De ce
țăm franțuzisme,

să

întrebuin-

când avem vorbele nostre vechi?

renega un francez limba sa maternă
Ion

A.

Şi-ar

în aşa grad ?....
Rădulescu- Pogoneanu.

îxplicare.— Spre a ne face să fim porniţi în contra limbei rele :
ce o vorbese mulţi Români culţi de astădi, autorul întrebuinţâză
următârele particularităţi stilistice mai însemnate :
.
1, Antitesă : «Vorbele pier

mai

lesne..,

dar tiparul de cugetare...

remâne..
cum trebue să scii nemţesce,
«După
2. Comparaţiune:
tot aşa trebue
înţelege limba Românilor Ardeleni,
franţuzesce spre a o înţelege pe cea din Ţară.»

3. Enumeraţiune : «Ia în mână
şcolă; un

regulament

spre a
să scii

ori-ce diar românese, o carte de

militar, o lege, o circulară ministerială,

o revistă bisericâscă chiar...»
4. Frclamafiune : «Şi ce încântătore, ce frumâsă
__n6stră românâscă
!».

<Cine-şi dă ostenâla : să cunâscă

5. Interogațiune :
și

din

comra

şi. cărţile n6stre

cronicele

de
bi-.

2

înţeleptă
.

Ironie: «Să apară un noii roman la Paris şi noi să nu- 1 citim?

=

limba veche
"sericesci 2»

şi bogată e limba

Se pâte una ca asta! Domne feresce 1
Epitete: «ciudata dorinţă de a arăta că scim bine franţuzesce»;

Ge

<frumâsa

şi

avuta nostră

limbă» ;;

«neologisme şi barba-

!
risme eftine».
ro„ Epitete substantivale (definiţiuni sai aposiţiuni) : «limba
roîn
franțuzescă
de
fel
un
păsărescă,
limbă
o
e
mânâscă
'mdânesce» ; «ce curcitură de limba

9. Metafore:

«te împiedeci de «bulete» ; «te miri cum “judecata

şi urechea unui Român -îl certă»; <conjuncţia franţuzâscă
dra«or> se bucură. mai ales la avocaţi, de o deosebită
goste».
:
stiIn afară de acestea, se mai găsesc şi alte noi particularităţi
listice. Ast-fel, când dice:
propri
«...ce limbă împestriţată, degenerată, fără mied, fără caracter
dor în
naţional, o limbă pripăşită, importată din Francia, îmbrăcată
ca...»
de
vai
ca
fugă într'ua fel de haină românâscă,

face 'o enumerare
ca să ne atragă

lațiune..

de determinări

care se rapârtă la acelaş obiect,

cu putere atenţiunea

asupra

lui.

o acuma-

Este

:

4
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Când, vorbind
«Cineo

şi apoi

răspunde

aln şeâlă
românescă

..

singur,

învăţăm

țuzesci, citim

după

literatură

ori câte

scriitorul face
subiecțiune.

Când

de adevărata limbă românâscă,

învaţă ?

N

arătând

că nimeni nu o învaţă :
cărţi traduse prost franțuzesce ori chiar fran-

franţuzescă,

un'autor

rar

deschidem

câte-o

clasic al nostru... »,

o interogaţiune la care
”
-

dice:

scriitorul dice:

|

|

carte

veche

E

râspunde
-

|

el însu-şi.
i

Esteo

|

|

"Şi ce încântătâre, frumâsă şi bogatăe. limba nâstră românescă
! (Se
înţelege, faţă de limba ce se vorbesce adi în genere de
6menii culţi).

Sau:

Sa

- «Franţuzesce; citesc
Scriitorul,

Ai
Omenii

a

în tâte dilele, dar românesce a

odată <u exelamaţiunea

în primul

-

cas şi cu interoga-

ţiunea, în al doilea cas, mai face câte-o figurăde cugetare
care:
constă în a pune alături două idei sai imagini deosebite care
prin
alăturare dobîndese o mai mare vioiciune. Așt-fel, în primul exem
plu, alătură

calităţile

limbei

române, — încântătâre, frumâsă,

bo-

sată—cu calităţile altor limbi 'care n'ar avea aceste calităţi.
In al
doilea exemplu, pune în alăturare faptul că Românii culţi
de adi.
citesc puţin românesce cu faptul: că citesc. mult franţuzes
ce.
Acâstă alăturare de idei sai imagini deosebite este un început

de antitesă şi se numesce contrast.

__$ 115. 'Teorie.—Se

getare prin care

numesce

o

acumulaţiune

figura

scriitorul; spre a atrage mai

de cu-

mult aten:

ţiunea asupra unui obiect, îi dă una, după alta mai multe

epitete și definiţiuni.
|
Ie
=
Subiecţiunea este o figură de cugetare în care scriitorul
se întrebă singur şi tot el răspunde..
:

Contrastul este iarăși o figură de cugetare prin care se
„pune alăturea două idei sai imagini cu scopul de a, le face

să apară mai puternice.
Exerciţiul. CXXVII. — Să

se caracteriseze

“de mal sus, spunendu:se de ce este
îi Exereiţiul CXAVIII. — Să se
siţiune, arătându-se partea de adevăr
sibescă, barbarismele de neologisme,

composiţia

o. descriere retorică tipică
analiseze acestă compoce coprinde; apol să se deoarătându-se cuvintele sai

expresiile corespondente românesci. la cele neexplicate în text.

ROMÂNUL
Mie mi-e

drag, Românul

care l-a dăruit

şi sciii

natura. Mi-e

a preţui bunătăţile cu

să-l

drag

privesc şi să-l

ascult, căci e simplu şi frumos în înfăţişarea lui ; căci e
curat, înțelept, vesel şi poetic în .graiul săii.
Imi plac obiceiurile sale patriarhale, credințele saie
fantastice, danţurile sale vechi

şi

por tul săi

voinicesci,

pitoresc, carela Roma se vede săpat pe col6na lui -Tra- ian ; cântecele sale jalnice şi melodiose şi mai ales poesiile sale atât de armoniose. .
plin
popor
acest
într
sperare
Eii îl iubesc şi am multă
de simţire, care respecteză bttrâneţele, care îşi iubesce
pămîntul şi care, fiind mândru de numele s&ii de Român,

îl dă ca'un semn_de cea mai

mare

laudă. ori-cărui om

ori-cărui vitez, fie chiar de sânge

vrednic,

,

strein.

Am multă sperare într'acest nem, a cărui adâneă
"cuminţie e tipărită într'o mulţime de proverbe, unele ma
înțelepte decât. altele; a cărui: închipuire minunată e
zugrăvită în poveştile sale poetice şi strălucite, ca însă-şi
acele orientale ; al cărui spirit satiric se vădesce în nenumâ&ratele anecdote asupra tuturor naţiilor, cu care

Sa aflat în 'relaţie; a cărui inimă bună şi darnică se
arată în obiceiul! ospeției, pe care l-a “păstrat cu sfințenie de la strămoşii sti; al cărui geniii, în sfârşit, lu-

cesce

atât

de

viii

în

faptelor măreţe.
. Şi spre dovadă:
Care din noi nu a
cele cântec de Nani

.

poesiile

sale

alcătuite

onorea

în

|
,.

”

* cu dul-.
fost legănat în copilăria sa
de smei
pline
poveşti
cu
puiule, şi

„ce alungă pe F &t-Logoltt cu o-falcă în cer şi cu una în

ă
- pămînt? -Care nu a fost îngrozit cu numele de Strigoi, de Tricolici; de Stahii, de:Rusalii, de Babe Clânţe, carele es
[
N

.
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noptea din

morminte şi din pivnițe pentru

piilor nesupuşi?

Care nu a ris şi nu ride încă, ascultând
Țiganilor

codrul

ce şi-aii mâncat biserica,

Herţei,

spaima co-

e

întâmplările

saiia Jidanilor prin

sai a Sârbilor pe malul

Dunării, sati a

Nemţilor cari aii degerat de frig în Moldova,

le era «kald»? ş. c. 1.

Cine, ajungând

bat:

«bucuros

.

n6ptea la o casă ţărănescă,

la 6speţi?»—

curos|» Saii,

dicend că

i

trecând

şi n'a

audit

pe lângă o masă

|

aii între-

îndată : cbu-

de ţărani, air dis:

-«masă bună !» — fără a fi poftit la dînsa ? Sai, fiind faţă
la o nuntă

din sat, n'a fost «cinstit» de

nu S'ait încredințat de respectul

"Cine ail intratla vorbă frățesce
câmp şi nu s'a mirat de ideile, de

a găsit o mare plăcere a asculta
cu figuri originale
? De pildă: |
„Vreasă grăescă

sinul mamei. „De

un

om

de un

om

i
Are

vorba 'lui împodobită
,
.

a

înalt şi frumos ? E

un om râi?

De un om

cu locuitorul de la
judecăţile lui, și nu

bun? —el

mos, ca luna lui Maiă,
De

cuscrii voioşi şi

tinerilor către. bătrâni?

înalt

dice : E bun, ca

ca bradul

a
maţe

şi fru-

pestriţe.

urit? Urit taiă a avut.

|

De un om prost? El socâte că, câte pasări sboră, tâte

se mănâncă.
|
,
|
De un isteţ? Scste pe dracul din pămînt.
De

o femee

frumâsă ? E ruptă

din. sore.

De un lăudăros 2-Intră în doi, ca în doi-spre-dece,
şi nu-l scot nici două&-deci-şi-patru.
|
De un tin&r cu părul alb? L-a nias de vreme.
A

Şc.

lş.c.l.şel.

Cine s'a: amestecat printre

|

|

flăcăi sait fete la clacă .

saii la şedătâre, şi n'a petrecut c&suri
audind glumele tinerilor, păcălirile lui

de mulțumire,
Păcală şi Tân-

dală, poveştile
lui Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne şi ale
lui Statu-Palma-Barba-Cot, istoria. văcarului,
care. s'a
<

-

Pa
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i

mâniăt pe. sat, şi “mai ales cimiliturile propuse fetelor, „ca să le ghicescă?
|
Cui nu-i place să vadă alergând pe un şes întins o
poştă românâscă. cu opt cai?. Caii alârgă, cât le apucă
piciorul ; poştaşii chiuesc, cât le ţine “gura, pocnind necontenit din harapnice, şi căruța sait calâsca coboră

văile, trece podurile, sue delurile, cu repegiunea dru-.
mului de fier... din Austria. Tot drumul e un vârtej
spăimîntător; în care călătorul are prilejul de a-şi vedea
capul frânt
de dece ori pe câs; dar n'aibă frică el, căci,
de şi drumurile
murile

sînt: rele,

sînt:slabe, de

de şi caii sint mici, de şi ha-

şi; într'un

cuvint,

primejdiile

sînt.

multe, postaşii români sînt ghibaci, - sînt voinici. Fie
nâpte 6rbă, fie glod, fie. costişă, fie vale sait prăpastie,
n'aibă

grijă,

când

postaşul îi dice:

«Nu

te teme,

dom-

nule, că eşti.cu mine!»
- Cine

a vădut

Aa

o horă veselă,

"la umbra unui stejar,
sail «muntenesta»

învârtindu:se

pe

&rbă,

saii. danţul vestit al «căluşeilor»,

sait

«voinicesca»,

şi s'a

putut, opri

cu sânge rece în: faţa acelor veselii : ale poporului atăt
de vii, atât, de. caracteristice?
N
Şi, mai

cu

semă,

care

Român

nu

şi-a

dorit

Patria

cu lacrimi, când s'a găsit în str&inătate 2—şi care nu se
simte pătruns de 'o jale tainică şi nesfârşită, când aude
a.
buciumul şi doinele la munie ?
O! trebue să-nu aibă cine- -va nici o picătură de sânge
„în vine, nici o 'schintee de simţire în-inimă. pentru ca
să nu se înduioşeze la priveliștea Patriei sale şi să nu

iubescă

|

pe fratele sâii, Popctul Român| -

Aruncă- -ţi ochii la ori-care
d&una .vrednic de

figurat

Român,

într'un

şi-l

vei” găsi

tot-

tabloii. :

|

Deva şedea lungit pe ârbă la pâlele unui codru; de.
va sta “în picidre, râzemat într'un to6g lângă o turmă
de oi; de se va sâlta în horă, vesel şi cu pletele: în
vânt, de se va! cobori pe o cărare de munte cu durda
sa pe spinare ; de se va arunca voinicesce pe un.cal
Carte de citire și composițiune, cl. 1V, Dragomirescu.

:
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selbatic ; de va cârmi o plută de catarguri pe Bistriţa
saii pe Olt,ş. c. ...; ori-cum 1'&i privi, fie ca plugar,
fie ca cioban, fie ca postaş, fie, ca plutaş, te vei minuna
de firâsca frumuseţe a figurii lui şi te vei încredința
că un zugrav nar putea nicăirea să-şi îmbogălescă

albumul mai mult, şi totodată .mai lesne, decât în țările
“n6stre.

|

Vedi-l pe Român, când vine primă-vara, cum
i se
umple sufletul de bucurie, cuni îi cresce inima în piept,
ca frunza

„+

în pădure!

Cu

câtă „mulțumire el cată la noua

pod6bă a naturii, ce acopere locul nascerii sale, cu câtă
veselieel vede luncile înverdite, câmpiile înflorite, holdele râsărite ! .
|
Românul se renasce cu primăvara |! El întineresce cu
natura, căci o iubesce cu t6tă dragostea unui om primitiv.
De aceea şi tote cântecele lui încep cu frunză verde.
Lui îi place să se rătăcescă prin desișul: pădurilor ; îi
place. să-şi pue flori la pălărie, să asculte cântecele pa-

“strilor

şi.să dică

atunci

câte

o doină

de jale,

de dra-

goste sai de haiducie.
|
i
Pentru dinsul primăvara este un timp de simțiri
„ puterniceşi ademenitore. Şi desimea înverdită a codrilor, prin care şerpuesc şi se pierd tainice poteci, deşiâptă “în

demnă

inimă

lui

a dice:

un

dor

|

ascuns

de

voinicie: şi-l în-

e

o

Frunza *'n codru s'a 'ndesit,
Sufletu-mi s'a r&corit |Hai,

voinice,

la

-.

pondră,

Pân' ce-i crha crudișâră !

|

Unde

calci,

Urmă

.nu

Unde

şedi,

Nu

te mai

faci;

vegi!
-V.

Alecsandri.

(1521—1890].

-
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Exerciţiul CAXIX.— Să se caracteriseze, spunendu-se de
"ce. este descriere retorică, şi anume de ce putem dice că

este un caracter.
a
.
Exerciţiul CNXX.— Să se transforme

într'o 'composiţie

prosaică.

'DOI.1821
Sint 6meni
raţii către

orbre

ce bine-cuvinteză
-anul acesta
iar

dînsul ; sint

îşi aduc

aminte de

Gmeni

şi ai

îl blestemă

ce

aspicu

şi

|

dinsul.

Amândouă părţile, fără a sci causa afecțiunii sai .a|
" versiunii lor, îşi ati cuvintele lor fârte mari.
1821.
doi
"Causa e fârte simplă ; causa este că aii fost
unde

venia de

Unul

îşi înţărcase

Dracul Fanarioţii, în

“capul căruia era Ipsilante ; şi altul, de'unde se mai află
încă, dacă nu venă şi sânge, ose încai. şi tot 6se de Ro-

mân, ce mai pot învia, ca înse-şi osele peste care proDa
ME
- fetisa lezechil.
Despre

unde

Olt

1821

venia

cel

românesc,

de

la. Apus,

de

vin uraganele ce curăță aerul de morburi sait de

ciume, şi 'răstârnă'şi casele ce nu stai! pe temelii pune.

Oltenii veniaii cu acel 1821,şi în capul lor. era Tudor -

i
a
“Vladimirescu.
de
adunătură
o
Cu un 21 venia Ipsilante cu
de .tâte

culorile

şi după: care,

străini

ca toți junii creduli şi ge-

neroşi, se luară, amăgiţi,o muiţime.de elevi: Greci,
plini de ardârea celor ce sciură a muri la Termopile.
Cu

21 venia

cel românesc

mii

16

cu

Vladimirescul

de 'panduri, toți Români, toți Oltenaşi ce mirâse pe cel
cu xestminte- albastre la cefă, ca să-l cunâscă, dacă era
|

boer saii ciocoiil.

Un 21 veni din Moldova, şi încăşi mai de

i

departe,

şi stete la Colentiria, pe unde trec Muscalii când vin

se duc, şi se puse grecesce în casele Ghicilor.
-

a

şi

=
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“Cel adevărat 21! veni de peste Olt şi-stete la mama
capitalei, la Mitropolie voii să dic, şi 'se puse «românesce» în casa .Brâncovenilor.
Unul la
spre a se:

Colentina şi altul la “Mitropolie steteră şi,
cundsce, se măsurară unul pe altul de sus |

până jos. Se cunoscură şi după posiţia ce luară, şi după
fapte, şi după cugete, şi, după stăpâni. Unul venise a

servi Românilor, şi altul

străinilor,

Unul aduse pradă, „despueri, ucideri, incendiuri de case,
spargeri de biserici, măcelul celor fără putere, desonori
în familii, devastaţia ţării dintr'un cap până la altul, şi
„nici un principii. .
:
”
Altul, cel adevărat românesc, semână cu mâinele pline

„seminţele. naţionalităţii

şi strigă :

«Jos

cu

ciocoii!

Să

cântă, ca toţi eroii moderni

ai

strivim capul şerpilor Ip)
Unul, cel fanariotic, cântă:
,

|
.

o

Aideti,. fraţi să trăim. bine,
Să trăim'tot pentru noi,

Că iată vremea pe vine
„Cea 'ncărcată de nevoi.

|

ALL,

cel, românesc;

„tutulor naţiunilor
tecul Jienilor:

în servitute,

Pe

»

„+

a:

eca toți

eroii

Greciei, cân-

7

[e

ae

e.

o.

.

-

-

Ls

Tote plugurile umblă,
-.

Numai pluguleţul: meii
L-a "nţelenit Dumnedeă.
Dar a dat şi Dumnedeii
_Că umblă şi plugul mcă,
Să trag brazda Dracului.

ii

”

„La uşa spurcatului,
O brăzduţă d'ale stinte,
Să ţie ciocoiul minte;
Să-ţi arunc un semănat.

Cu sângele mei udat;

» Plâe, măre,. d'apă vie:
"Ce săminţa ţi-o învie;
>
Să-mi îți dai un semânat,

|

.
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Ce de mult nu s'a mal. dat :
Semănat de potecaşi, Să r&sae Românași ; |
,
-. Sămînţă de plumb, de fer,

- Ce-mi îţi cresce pân'la cer.
Plugulețul

meii

nebun,

Cum te prefăcuşi în tun!
“Vegi aşa mai poți ara.
Să mă scapi de angara.

' Capitala

atunci

sta

între doi 21:

|

între

SI

allui Ipsilante,

ce reşedea'la Colintina, şi, între a lui Tudor,
în casele Basarabilor.
:

|

ce reşedea

Ipsilante venise proclamând prada şi incendiul. Ciocoii, din-preună cu t6tă adunătura de streini, îl recunoscură

de cap

şi începură

prada

şi: violarea.

Tudor proclamă drepturile Patriei şi Domnia Română,
şi ciocoii nu-l ertară, Tudor

fu trădat la Golesci, de doi.

inşi venetici, şi ucis prin 'ordinul lui Ipsilante la Târgo- vişte în aplausul trântorilor şi lipitorilor, vampirilor
României.

-

,

ae

De la un 1821, de la al lui Ipsilante, avem suvenire de
tot ce este

mai nenaţional,

mai. „batjocoritor, mai

ori-

bil ; iar de la. 1821 al lui Tudor, începe regenerareă
Românului.
,
Unul, cel de peste Prut, aduce distrueţiune şi «o adeverată «stăpânire». Cel de peste Olt aduce o creaţiune
- nouă : domnitor

Acum,

român,

după ce:se

reforme, 'şcâle

naţionale,

etc.

descurcară! şi distinseră doi 1821,

scie fie-cine, după, doctrinele. şi politica
blestema. Și ce are de a bine-cuvinta..

sa, ce are de a

[. Heliade

Rădulescu,

„[1802-—1872)
“ Explicare.—-ln acestă composiţie, de şi se pare că autorul |
descrie unul singur lucru: «Anul 1821 în Ţările Române», în
realitate descrie două porhiri sai două curente deosebite
ce s'aii manifestat în ţara nâstră atunci. De aceea şi el îşi
întiituleză

scrierea sa, «Doi 1821. Aceste două curente, unul, -

:
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representat prin Ipsilante, este curentul străin, grecesc, violent, viclân ; cel-l-alt, representat prin Tudor Vladimirescu,
este naţional, românesc, pacinic şi cinstit. Este deci o pu„valelă. In descrierea acestor două curente, autorul se vede
"că are intenţiunea, de a defăima, cât mai mult meritul lui
Ipsilante ; şi de a înălța pe Tudor Vladimirescu. De ar fi
„fost prosaică, “autorul ar fi putut spune.şi unele însuşiri
bune ale lui Ipsilante, ca bunidră, faptul că el representa
“lupta. în contra Turcilor pentru independență Grecilor, iar
relele ce ni le-aii pricinuit proveniaă în mare parte din faptul
că noi eram consideraţi ca, provincie tureâscă ; precum şi
unele însuşiri rele ale lui Tudor Vladimirescu, care nu
prea avea, consciință, de ceea ce „urmăresce, ete. Este deci
o composiție retorică.

$ 116. Teorie. — Deserierile retorice, când se reforiă la, două sai mai multe lucruri de sine stătătore,
saii la un;singur lucru de sino.stătător însă în două

sau mai multe

momente deosebite ale existenţei sale, -

iar descrierea lor se face prin asemănarea sai deosehbirea, caracterelor cu care se presintă
— pârtă, ca
şi descrierile prosaice de acelaş fel, numele de paralele.
Aplicaţie.—

Ce

se numesce

este <Românul» ? De ce gicem
ce este

un

caracter ? Ce

că «Doi

fel

de composiţie

1821» este o paralelă, ? De

o composiţie retorică ?

Bxerciţiul CXXKI.- — - Să se transforme într'o naralelă
prosaică.
Exerciţiul CXXXII.— Să se compue, după acest model,
o paralelă. între Ștefan cel Mare și Mihaiu Vitezul.

7. Recapitulare, — Descrierile pot fi și retozică,tale

când,

descriind

un

lucru,

scriitorul” caută

în acelaş timp să-l laude sau să-l defaime, cu scop
ca să deștepte și în noi pornirea de a-l lăuda sai
defăima.
Descrierile. retorice se apropie de cele poetice prin
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stilul figurat ; de cele prosaice prin vorbirea liberă ; se
deosibese, de "cele poetice, pentru că prin ele seriitorul tinde să ne facă să credem în adevărul obiec-

tului, iar de cele prosaice, prin faptul că, de și urmăvind adevărul,

Descrierile
prosaice..

scriitorul transformă

retorice

ai. aceleași

obiectul.

specii, ca și. cele

|

„

NARAȚIUNEA. RETORICA,

(Să sc -recitescă composiţia No. 9 «Grigore Alexandrescu»

de In

Ghica).

I. Explicare: — In compusiţiunea de mai sus, ni se desfăşoră deosebitele momente ale unui fapt: viaţa poetului Gr.:
Alexandrescu : este dar o naraţiune. Pe de altă parte,
autorul vrea, cu ori-ce preţ să ne provâce admiraţia, pentru
dinsul, defăimare pentru contimporanii care nu l-aii apreciat
îndestul și încurajare: pentru tineri de a urma exemplul
lui ; şi, de aceea, el trece peste momentele care ar fi nesim- |
patice în viaţa, -lui Alexandrescu, insistă numai asupra

celor

simpatice, și; căutând să -facă 6 cât

mai mare

im-

presie, își permite une-ori să, dispună deosebitele momente
într'altă ordine decât cea reală. Este dar o naraţiurie elo-

„rică. Povestirea vieţii lui

ne face mult

Gr. Alexandrescu în acest mod

mai multă plăcere, decât dacă ar fi făcută

prosaic, şi ne face să iubim pe acest autor ; tptuși, dându-ne
"s6mă că'e scrisă în mod retoric, nu ne putem încrede în
toate amănuntele

ce. se: dă asupra

vieţii acestui poet.

$ 118. Teorie.—' Când 'un. autor narsză un fapt
cu intențiunea sai scopul de a face pe cititor să
admire sai să defaime pers6nele sau puterile ce iai
.

'

Ă

4

Mi

ci ri caini

Di

“3614

Na

N?

A

parte "la, desfășurarea lui — face «o: naraliune "retorică.

Narațiunea, retorică, se as6mănă cu cea prosaică;:
a) prin faptul că, și una, și alta, nar6ză, fapte care
ai existat sau pe care autorul le "consideră că există
și ține să ne facă și pe-noi să credem în existența,
lor ; b)] prin faptul că, și una, și alta, sint scrise de!
obicei în formă liberă (prosă), iar nu. în versuri.

Iu schimb

naraţiunea, retorică, se deosibesce de cea.

prosaică:. 1) prin faptul
momente, pe care aceste
care sînt menite să facă,
Sau în contra, persnelor

că atribue faptelor ce narâză
fapte nu le ai în realitate şi
pe cititori să fie porniţi către.
saii puterilor ce iau parte la.

acel fapt; 2) -prin faptul căă întrebuințeză de preferință stilul figurat.
Nar aţiunea,i retorică se asâmă&nă cu cea, poetică : a) prin
faptul că, și una, și alta, pot atribui faptului ce nar6ză,
momente, pe care acel fapt nu l& aie în realitate ; b/prin .

faptul că și una 'și alta
In schimb,

poetică:

întrebuinţeză

naraţiunea retorică se

stilul figurat.

deosibesce de cea,

1) prin “faptul că autorul ţintesce prin că să -

facă pe cititor să crâdă că momentele ce povestesce
“sînt aşa în'realitate, pe când în cea poetică poetul

le arată că sînt așa numai în imaginația lui: 2) prin
faptul
obiceiu

că;

naraţiunea,

forma:

retorică

nu

întrebuințeză

de -

versificată,..

„IL. Explicare. —

Autorul acestei composiţii idoiioe, Ion

Ghica, fiind un amic sincer al poetului Gr. Alexandrescu,
simţia, Gre-cum în viaţa sa, o. parte din viaţa, . lui Alexandrescu, şi în a'câstă composiţie are arta, de a, ne transmite
- şi nouă acest, sentiment. Ast-fel că, de şi .scim că naraţiunea,
sa, e retorică .și de şi, deci, putem pune la, îndoslă, adevărul
faptelor ce ne povestesce, totuşi - noi o citim cu plăcere ; și
sîntem dispuşi să-l credem,

ş 119. Teorie. —

“Tocmai din

pricină, că nara-

ţiunile retorice se presintă cu caracterele părtinirii, ele

__.362.
adesea ne par mai false decât sînt în adevăr și ne-ar

putea,

displace.

Spre a înlătura, acest

defect, autorul,

când serie o asemenea, naraţiune, trebue să crâdă cu
sinceritate în faptele ce povestesce și, prin modul

său de. exprimare, să ne facă, „Și pe noi să simţim
acâstă sinceritate.
a
IL. Explicare. — In naraţiunea de mai sus ni se povestesce viaţa, unei persâne : Viaţa lui Grigorie Alexandrescu

(1812—1885), unul dintre marii noștri

poeţi. Este dar o

biografie. Dacă, el însu-şi şi-ar. fi povestit viaţa lui, am fi
avut o auto-biografie ; iar dacă ni sar fi povestit un fapt

la care însu-şi a luat parte, am fi avut un fragment. de
memorii. Cu alte cuvinte, naraţiunile, retorice se presintă

„cu aceleași specii: ca, și naraţiunile

prosaice.

"$ 120. Teorie. —:Naraţiunile retorice se presintă

cu aceleași specii ca și narațiunile prosaice. Re„gulele de composiţie sînt aprpe aceleași, cu deo-

sebire că, scriitorul are mai multă, libertate în disposiția faptelor, iar stilisarea, e mai figurată decât în

prosă.

|
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Când

la 1812

o

>

ALEXANDRU DONICI. Turcia, în urma resbelului

ce avusese

“cu Rusia, violă tâte tractatele şi capitulaţiunile
nostre,
„cedând, puterii învingătâre jumătate din teritoriul Moldovei, şi când magnații naţiunii române, strivit
e şi umilite, -în loc de a protesta

„când se luase Bucovina,

precum

făcuse

nu găsiră

nimic

Ghica bătrânul,

mai nimerit,

decât să se adreseze la Pârtă, cerând, în locul
pămintului cedat, să se dea Moldovei câte-va judeţe din
Muntenia, multe familii r&maseră în Basarabia.
Intre aceste

cra şi Familia Donici, din origine veche
şi necorcită.
: Pe atunci, Alexandru Donici era copil. Părinţii
săi, ne- 1
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putându-l invă&ţa limba sa (pentru că şcâlele române erait
condamnate, Basarabia trebuind neapărat să se rusescă),
l-aii trimis la Petersburg, unde, alte învățături afară de
cele militare neexistând, aii trebuit vrend-nevrend să-l
facă osten. Ati plâns mult bieţii părinți, când aii luat astă
hotărire ; a plâns mult şi el, depărtându-se de casa pâ-

rintescă ; dar ce era de făcut alta, decât să se supue sortei sale? S'a dus la Petersburg şi a: intrat în corpul de
cadeți. Insă avea el ore vocaţiune pentru arta militară?
Vom răspunde, copiind un fragment din scris6rea ce am
primit de la dînsul, când, după câţi-va ani, a căpttat
rangul de ofițer.
|
şi înflorite ale Bâverdi
malurile
pe.
de
— 4... Când
vara sub cal-.
scăldam
«cului şi ale Răutului, unde mă
«dele adieri ale zefirilor, m'am vădut deodată pe țărmurile
«negurâse ale Nevei,
«unde, în locul dulcii

«nu

audiam

«me

vedui

unde se vede
limbi, cu care

atât de rar
mă. legănase

sorele,
mama,

decât o limbă aspră, ca şi. climatul ; când

părăsit

străini ce nu

între

înțelegeaii,

m&

«silit de dimine€ţă până în seră a face marșuri cu mai
«multe oca' de: fer pe umăr şi a înv&ţa manevrarea puscii

«în dout-spre- -dece timpuri, desperarea mă coprindea, şi
«zăii! nu sciii dacă arma, pe care'o purtam t6tă diua,

«n'aş fi întors-o, ca să o slobod în pieptul meii, dacă ar
«fi fost încărcată.

Venind

la

«tristul meii pat; camaradii
«ca,

iar

eu

plângeam,

cazarmă,

m&

aruncam „pe

mei rideaii, cântaii şi se ju-

gândind. la

țara

mea,

țară

unde

»
«era F&t-Frumos şi Ilena Cosinzena...» .
după mulţi
ce,
până
saie,
dilele
petrecură
se
Ast-fel
ani de

suferinţă, fu numit «praporscinic» (sub-locotenent)

şi trimis la «polcul N. de infanterie. Din norocire, regimentul acela era tăbărit aprope de Basarabia. Donici
abia se presentă comandantului şi, cerendu-şi congediii,
aiergă să-şi vadă

părinţii, insă nu găsi decât mormîntul

lor | “Pierdând. singura mângâere ce-i mai r&măsese, se
lăsă de 6ste şi, peste puţin, | trecu 'în Moldova.
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„Nu ne aducem aminte, dacă-mai trăia încă unchiul sit,

Logofătul Andronachi Donici, -care: singur cu
bătrânul
Flechtenmacher scia .pe. atunci Pandectele, încât
umbla -

asupră-i şi o epigramă care dicea :

a

|

Dacă ai vr'o judesată,

Mergi la Donici de o arată,
Că el, până şi 'n pilaf,
“Va găsi vr'un paragraf... ete.

„Nu scim
era' un om

_Ă

unde găsia el paragrafurile, scim numai că
versat în jurisprudenţă, şi că o prescurtare

de legi, ce ela publicat, esteşi astădi căutată
în tribu-.

nalele Basarabiei.

„* Aici,

Alexandru

Donici

găsi

rudeşi amici. dar

găsi

.
mai ales limba sa. Voind să-şi facă'0 posiţiune
socială, -

intră în serviciul ramului decanic,

şi, după ce îşi pierdu

casei începură : :copiii se născeaii

pe

soţia ce o luase, se însură de al „doilea. Acum
greutăţile

era avut.
Cu

„nitul unei
economie,

tote acestea, cu mica

tot anul,

şi el nu

I€fă ce avea, cu ve-

moşiâre şi, mai ales, cuo mare cump
ânslă şi
îşi ținea casa ; iar virtudsa lui soţie
se trase

la ţară, consacrându-se numai la crescere
a copiilor săi.
Singura lui recreaţiune era poesia. Debutând
prin Căruţa
poştei
, cânticel

care 'curând se făcu popular, traduse
apoi

Tiganii, din Puschin, poem

atât de frumos şi de natur

al,
dar tâte aceste eraii mai mult pipăiri. până
ce, încercân-

du-se cu apologul, se desveli adev
ăratul poet.
», Pe atunci mai mulţi juni Români,
ce îşi terminase su-

diul în strâinătate, înturnându-se. în țară,
işi -propuseră
a da un impuls literaturii” lâncedinde. Kogăl
niceanu in-

cepu a preda un

curs de istorie în colegiii, publica Dacia

literară şi Archiva. română, 'colaţiona şi da
Ja lumină
cronicele nâstre uitate de atâta: timp.
Alecsandri stigmatisa ignoranţa prin lorgu de'la
Sadagura, cea. dintâi
verigă a acestei preţidse salbe de
„bucă
care el împodobi scena: nâstră. Donici ţi teatrale, cu
biciuia viciurile
„Prin fabulele -sale ș. a. Peste
Milcov, : Heliade, demn ur-.
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mător: al lui Lazăr, corecta limba.

Rosetti, Ș. a

urmând

Bolliac, Alexandrescu,

Cârlovilor şi ' Văcărescilor, ne ară:

taii în scrierile lor neimitabila frumuseţe a limbei.“ In:
Transilvania şi Banat, Bariţiă, Mureşanu ş. a., susțineail
naționalitatea. Numai în Basarabia. abia bătrânul Sta-..
“mati mai da semn de românism; Hâncu şi Hăjdăi amu-

țise. Se întreprinse publicarea
conlucram

noi

toți care

unei foi literare, la care

scriam.
Ea

fu primită cu încân-

tare de public,: dar vântul pe âtunci- nu sufla la libera- .
lism ;
nu

ideile

putea

uita

n6stre

nu

eraii

nici Satirele lui

gustate
A.

de un. guvern

Cantemir,

nici

care

scenele

din viaţa lui Lăpuşnenu şi a lui Ghica, şi, luând” drept
pretext o nevinovată poveste, sub cuvint că atacăm reli-.
giunea, suprimă f6ea ; aceste însă' r&mân a se descrie de.

acel ce va intreprinde de.aa publica istoria literaturii
mâne, operă de care sintem . lipsiţi până acum.
Anul 1848, atât de priincios libertăţii poporelor, a
funest pentru litere. Tâtă lumea se: .aruncă în. arena
litică. Lira lui Lamartine . se discordă, şi telescopul
Arago. prinse ccţă. Prea puţini din Români r&maseră
dincioşi cultului

ro-"
fost.
polui
cre-

S

Muselor, şi, între aceşti puțini, iu trebue

„a uita pe Donici. El făcea din când în când câte o fabulă, şi, după ce o citea amicilor săi, o ascundea-de grabă
în portotoliii ; "şi ast- fel a urmat,
- sunâti
,.

până

ce ora „morţii.
a

Nu ne-am “încercat a scrie biogratia lui Donici: asta o
vor face! alţii mai competinţi decât noi. Nu vom termina
însă acestă schiţă, ce e numai o tristă amintire, fără a

reproduce cele ce am scris la mortea lui în giarul Trom-„peta Carpatilor : ..* :
”
„„ «Alecu Donici nu mai este! “Plângeţi. dobit&delor!
Voi, cărora 'el scia a vă da atâtaa spirit! Istoricul vostru,
a murit.
«Scim că ni se va:spune că avem “mulţi poeţi, infini“tus

€st numer Us,

atât

de mulţi, încât nu măi: putem

alege

pe cei buni din cei râi. Sciii că sîntși destui prosatori,

-

7
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a

însă operele lor sînt atât de grele la mistuit, încât
preferim a citi Alexandria decât multe alte scrieri
pretenți6se. Este acesta un viţiii al gustului nostru?
Se pote.
Darăne vine să dicem şi noi cu poetul:
Si «Peau d'âne» m'âtait conte,
J'en

«Tot

aurais

un

aşa e şi cn fabulele

aminte de Gâscele,

plaisir

Ă

extreme,

lui Donici.

de' Pufuşor

Cine

nu-și aduce

pe botişor, de Judecata

„momiţei, de Carul cu dle, de )lăgarii din Parnas, de
Lupul. nazir, şcl. şel., ar trebui să le înşirăm pe tâte!
«De 'la “Esop, pe care-l silabisim pe băncile șcelei,
până

la Lafontaine,- KriloiT, Donici, apologul, ca şi proverbul,

aii fost totdauna

înțelepciunea

pe judecătorul prevaricator,

națiunilor. -In fabulă vedi

pe dregătorul nedrept;

şi

acei, pe care nimeni n'ar cuteza a-i numi pe nume,
apo-

logul i-arală,

ca într'o oglindă,

sub „masca

unui lup, a

unei momiţe, și tâtă lumea-i cunâsce. Și să
nu credă
cine-va că e lesne a face o fabulă. Francia
avu mulți

fabuliști :' nici

unul însă nu ajunse

pe Lafontaine,

şi să

vă spun pentru ce? Pentru că fabula nu suferă
secătură
şi umplutură: ea cere, pe lângă talent,o bunom
ie, un

stil simplu ; ea e' datore să spună numai ce trebue
, nici
o silabă mai mult. Şi cine avea mai multă buno
mie
decât Donicii ! In bordeiii ca şi în palat, fabulele.
lui sint

citite şi înţelese.

a

"

o

„__«Când, după un fatal duel, A. Puschin, poetul
-rus a
murit,

guvernul a dat ordinul să se imprime operele
lui
„cu cheltudla Statuluişi să se vindă în profit
ul urmaşilor
sti, Acesta scuti pe familia ilustrului poet
de a cerşetori,

casă capete pânea de tâte dilele. Ore aceea
ce se fiicu

pentru Puşchin sub Ţarul "Muscalilor,
să
pentru Donici sub Principele Românild
r?»

nu: se
:
-C.

facă

Aegruzzi

[1803 —1869)
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Exereiţiul CXANIII. — Să se caracteriseze acestă composițiune.

Exerciţiul CXXXIV. — Să se extrasă din acâstă bucată
datele “piografice privitâre la Donici. și să: se compună cu ele
o comparaţie, curat, prosaică. -
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ACTIVITATEA
„(din

Pi

LUJ

V.

ALECSANDRI

PREFAŢA-LA „POESIILE LUI)

Ati trecut şese ani, de când—la
mânimea

tâlă,

cu

inima

27

August

18590 —ro-

adânc - îndurerată,

îşi

ațintia

ochii împăiejeniţi de lacrimi spre micul sat. Mircescii,
aşedat pe un colnic de-asupra văii Siretului, între Homan
şi Paşcani. Glasul tuturâr “era înnecat, când trebuia să
rostescă cuvintele: ca murit Alecsandri». Nu sciit când

inimile tuturor

Românilor—cât
de

fi fost mai înduioșate decât. în

puţini

cărturari—să -

diua aceea,

pentru că

atunci şi înti'acel sat, după nume de mult cunoscut
_rora,

se cobora

la vecinica

locuinţă

unul

din

cei

tutumai

iubiţi bărbaţi ai nemului nostru, cântărețul în curs deo
jumătate de 'vecal dorului, al aventurilor şi al voiniciei
acestui

întreg

O jumătate

nem.

de 'vec, Alecsandri

a fost struna în care

vibrat bătăile inimei Românului. Cântarea lui a ceşit
7 aii
din afundul cel mai intim al acestei inimi ; de aceea, el:

a început la 1842, cântând cu «Doină, doiniţă !» şi de
aceea, din inimă eşinid, cântarea lui a pătruns totdauna în adâncul inimii” românesci, şi el a râmas poetul
vecinic

tin&r.

ie

Vom anunti aci numai trei momente de căpetenie din
“îndelungata, glori6sa şi fericita lui. activitate.
Incepuse epoca luptelor eroice, când Românii s'aii,'ridicat din amorţălă, ca din mormînt, pentru ca să-şi cro&scă o viță 'noui şi să-și facă din noii o patrie, din ruiÎN

Ii

nele: jalnice
cântă

d

368

|

pa

ale patriei gglori6se a strămoşilor. “Alecsandri

aventul

în

“nela- Română»

«Deşteptarea

arată rostul

României», iar

milenar

în «Senti-

al” acestui nem

la

„Carpaţi şi la Dunărea bătrână.
- Un noii pas înainte să pregătia : : fraţii de acelaş sânge,
de aceeaşi limbă, de aceeaşi lege, voesc, să se unâscă în"trun singur stat. «Hora Unirii» este
- mîntului obştesc, cântând, că
_

Unde-i

unul

La. nevoi
Unde-s
şi

nu-i

expresiunea

putere

simţi-

|

şi la durere ;

doi

puterea

duşmanul

nu

creşte;

sporesce.

. Unirea mult dorilă se face, şi pe acestă temelie puternică se clădesce noul Stat român, închegat de poporul
român, regenerat. „Curind sună trâmbiţa “r&sboiului. Românul,

pe al cărui

paloş

se pusese. rugina

seculară, se

ridică, alârgă în luptă şi arată lumii uimite că este tot
„cel din gloriosele vremi de altă-dată. Avântul de vitejie
coprinde românimea totă,, până în cele mai adânci văi
ale munţilor, până în cele mai depărtate colibe ale ciobanilor. Alecsandti îşi înstrună corda eroică a lirei, şi
ea vibreză

puternic.

Bătrânul cântăreţ—tot' el, şi aprope

numai
el — identificat
cânlă voinicia vitejitor,

încăodată cu poporul săii,
pe. a lui «Peneş Curcanul» şi

pe a celor
€...nou€

|

din

Vaslui

.A

Şi cu sergentul dece». -

lată cause mari,

pentru . care românimea

generaţii pe rând — s'a îndulcit cu

totă— trei

versurile lui

Alec-

sandri, bucăţi din inima ei, emoţiuni din -sulletul ci.
Alecsandri a cântat pentru toţi din inimile tuturora, şi
de' aceea în viaţă a întâlni numai simpatie, dragoste
şi lori, iar. mortea lui
învelit românimea în jale
adâncă.
p
|
Alecsandri este poetul, cântărețul românimii în vecul

XIX.

Volumele

poesiilor lui aii fost şi sînt giuvaerul bi-

359
?

bliotecii literare a ori-cărei case de cărturar român; ele
stati la loc dă frunte, la îndemână ; sînt legate cu deo-

sebită îngrijire şi r6se prin. desa întrebuințare. In ele se
citesce la tâte vârstele, -toţi găsesc în ele ce le place:

lirică uş6ră

şi

dulce,

epice de fapte

eroice.

pasteluri

fermecătâre,

naraţiuni

-

+ Versurile. lui Alecsândri ati fermecul deosebit al dulcilor amintiri din copilăria fericită ; ele ne amintesc

ântecele pe care ni le cântase. glasul dulce şi în veci
neuitat al mamei, glasul cald. al surorii; limba şi ritmul.

lor ai: farmecul
naturalului,

simplicităţii

şi dulceţa

neasemuită

a

I.

-

Bianu.

Exerciţiul CXXĂV. — Să se citeseă, acestă composiţie și

să se arate dacă pste fi: privită ca o deseripţie narativă,
saii ca o naraţiune descriptivă. .
„Exerciţiul CXXĂVI. — Să se compună biografia lui V. Alecsandri, după datele profesorului. :

|
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ONUL DE TARA.
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Am nerpensr. MSATA BPEME AA UAZ, AM mpzir UN
|
AAN MSA'T
„i MIZBAORSA OpAUIEAOp.. Slim MpEkSM UI „AKOAO AM B2ZET AE:
ANpOANE OAMEUIH ui ASKpSpiae. RS KaT. MICA MANNTEZ „MI BApera,
KS ATĂ'TA: MA NATPBHA AE „PKpEAntiuApE KZ Rika OMSASH AE
Ap ecre vw Mau (PEpiiirz ui MAN BIINE-KSBXHTATA AE ASA
HEZES KS "TOATE avecr'k “MBALui CE Muz, AE EA, RA HBM ap.
1 BAECTEMATA.
dESnzz, TpERMHA, npuut cCATA 1. nonocîn AA BACA SSu pa
EU EZATpăiiME ABE MIEZ Bp'O KAGUII-BA TARIE
AE MOLUIIE.
Pomauisa Ma Npiiui KS BSKSpIE, MAp (EMEA AS man AAZONN Su.
NS „RS CMANTAĂNZ AA ESKATEAE OBiuHuSiTE, Ile-aav nSc AA MACZ..
— Baza ka NETpENIH RHHE, MOUISAE, AW Zic rAzAeii. .
Carte de citire și composițiune, rl. IV, Dragomirescu.
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HE-An

chzrSir

Ara; ae Bom „puieScpaa pia ASH Amuese ui

Apârocrl “MSuin,
u Bpemk avea,

PBMAC

pacSpa

BSH AE AA sarpatin

“ BHUE=: SRĂWTBPI
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PATA,

AMH-AA

AGA

I4ZPANII, RAE. NA MITOBZPZUIIPZ AE

ME Ava

NEpASpz

Alu Out.

L

a

Costache

Negruzzi

[1803 — 1869)

Bxplicare. — Narațiunea de mai sus: 1) conţine un
tapt de puţină importanţă : visita, autorului la nisce răzeși |
în Moldova ; 2) este ast-fel povestită, încât; argumentele pe
care le aduce autorul, ca să dărâme părerile răzeşilor ce
„Vor să-și trimâtă copiii la oraş,. prin claritatea şi noutatea
lor. răstârnă pe: neașteptate părerile r&zeşilor - şi. deci constitue un fel de peripeţie şi o fac interesantă; 3) e făcută
“cu scop ca să schimbe: purtarea Gmenilor . care cred că .
viaţa la oraș e mai bună decât cea de la ţară. Este o îsloviri morală.

Ş 121.

Teorie, —

Istoridrele, prin care ţintim -să,

dăm O: învăţătură, morală, se numesc istori6re morale.
Ele se „compun în acelaș fel' ca și istori6rele” prosaice.

Aplicaţie. — Cu ce fel de composiţii, prosaice cunoscute sâmănă acâstă bucată ? Care este exposiţia, care este nodul, care e
desnodămîntul? In :ce se deosibesce de istoridra prosaică ?

Exereiţiul CXXXĂVII. —. Să se resume în mod prosaic
argumentele

aduse de

scriitor în favârea

Exerciţiul CĂXNĂVIII. —
moldovenistnele din

acestă

vieţei de țară.

Să se scâtă și să

bucată.

se explice

Aa

$ 122. Recapitulare. — Nazajiunile, făcute cu scop

de” a lăuda sau :defăima, ce-va, se numesc retorice.
Ele ai aceleași specii ca, și cele prosaice: biografiii

-autobiografii, memorii, istoriâre,
construcţie.
Istoridrele

etc., şi ai „aceeaş

retorice pârtă numele de istoridre morale.

i

cap

a

DIALOGUL
UL RETORIC.

DE

"97

0

GLBVETICI:
ULTRA-

DEMAGOGUL

Cânticel

comie

(Teatrul represiptă un salon)

o

=

CLEVETUCI

a

*

“(Cu fra negru, jileteă Robespier re, cravată
de
în furculiţă, intră pe uşa din fund).

Sănătate - -şi

frăţietate,

-

domnilor

mătase

albă şi cu barba

cetățeni ! Am

aflat: că

sinteţi adunaţi în colegiii eleptorat pentru alege
rea unui
deputat, şi, eată-m&-s, alerg, ca să vă expun profe
siunea
mea de credinţă.
IE
|
=
. Eă sînt celebrul
Cunoscut

Liberal
,

nu

de

Clevetici,

mult

E

4

pe-aici,

ultra, jurnalist

Şi, conștituționalist,
„„Unii-mi gic că-s demagog,

.

Alţii că sînt! numai un gog...:
Dar că n'asud, că sufer tot,
>

Căci sînt

un

mare

„Ce voesc ei, domnilor ?....

O sciți din colGnele. diaralui

patriot

ÎN

!

|

meii : - Gogoşa patriotică

375
4

Vreait, mai i întâi, co& sacrarea a aptului de la 5 şi 24 Ghe-

nar, ca unul ce este făcut de mine şi numai de mine..e.
Da, domnilor, eii singur am fost atât. de putinte, ca :

să aprind sârele acelei. dile memorabile]... Și cu idle
aceste, priviţi: nu-s nici măcar un ministru
Aldoilea.: vreaii respeptul Convenţiunii cu condiţiane
de a fi schimbată cu totul, ca una ce a fost elaborată de
străini, fără coucursul patriotical Românilor...
AL treilea: vreaii sufragiul universal, pentruca totă
țara să se prefacă într'o
urnă eleptorală. Vreaii mai
mult, domnilor; vreaii ca tot locuitorul să fie representani al naţiunii:
”
„”
Ce spectacol măreț 1...

Patru

milione de deputați la. un. loc, cerend cuvintul.
Sînt novator,

am

idei mari

Idei revoluționari,
Vrea să râstorn,

Darce
Unii

:

.

|

-

”
să

schimb,

să

dreg...

câştig ?... cu ce m'aleg?
îmi

die

vpednic

roman,

.

Alţii pretind că-s şarlatan!.
„Dar eii n'asud, eii sufăr tot,
Căci sînt un' mare patriot!

-

“Ce vreai eii, domnilor ?.. Un lucru preă simplu. ! Vreati
libertatea absolută |! Să nu mai atârne servitorii de stăpâni,

copiii

de

părinţi,

soldaţii. de sefi...

Vreaii'ca toți bunii Români să se pâtă aduna cu miile,
când îi voiii chema cit, fără a da de scire guvernului.

Vreaii egalitatea perfectă... să nu mai fie săraci şi bo-

gati, mici

şi mari,

şi vite... Vreaii
luţiunii franceze,

să

proşti şi cu cap, 6meni.'

slabi şi graşi,
imitez în
căci numai

ţara mea t6te fasele revoprin turburare o "naţiune

se civiliseză.... dar cine mascultă ? Găsesc o orbă opusăciune din partea unor strigoi, unor retrogradi ruginiţi
ca Sandu Napoilă.
Munţii cei mari
,

ii

Vreaii

să-i

cu-ale lor stânci

r&storn

.prin

văi

- Să nivelez tot pre pămînt...
e

adânci,

-

-- 876

-

.
s

lui

Dar cine-mi crede .de cuvînt?
Unii îmi dic că sint tribun,
“ANII pretind că sint nebun !
Dar eii n'asud, eii sufer tot,.
Că sint un mare patriot!

!

Ce vreaii eii, domnilor ? Vreaii să fiii caua, să fiii spada
Damocleșa conservatorilor. şi idolul populului su-

veran |

|

De aceea

“

A

vreaii să împart moşiile

proprietarilor... Dar

mă& veţi întreba, dacă eii insu-mi sint proprietar ?.Ba nu,
însă acesta nu invalideză convincţiunile mele socialiste.
Ei, domnilor, sint un cetăţen însetat de glorie şi de am6rea

popularității, şi

prin urmare

ori cât de grele să fie îm-

prejurările politice ale Ţării, ei am curagiul a striga în
gura mare: arme, arme, arme | căci mă cred brav, ca

Ștefan cel mare
|
,

şi ca Mihai Vitezul.

Vrea pe Români să-i fac pe loc
Romani antici, viteji de foc,
Ca să ținem resbel cu Ruşi
Chinezi,

Englesi,

Turci, Nemţi

şi Pruși.

(Se aude afară bătae de tobă, Clevetici se sperie strigând :) AOlEo !
ce să fie ? (El alergă la fercstră şi se întornă adăogând): Am credut

că-s ei!
!

.

|

|

Unii îmi dic că-s harţăgos,
Alţii pretind

că-s cam

|

fricos...

Dar eii n'asud, eă sfer tot
Căci sînt un mare

patriot!

Ce vreaii eii,-.domnilor ? Vreaii libertatea cea mai nemăr-

ginităa

presei, pentru

ca să

pot batjocori, când

îmi

place şi pe cine imi place., Vreati să răstorn tot ce există,
pentru ca să-mi fac un piedestal din ruinele presentului
şi să mă urc pe acel piedestal, ca să proclam republica
democratică şi socială. Trecutul e al strigoilor, presentul e al moderaţilor, viitorul e al mei
Trecut,
Să-i

present,

critic

râu,

nu

mă sfiesc

să-i osândesc,

Căci eii, cii, eii, şi numai eii,
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Sint bun

Român

_

şi seiă ce vrei.

Unii m'admir, alţii mă 'nchid,
Unii m& plâng, alţii mă rîd..,
Dar ei m'asud, e
Căci sînt un mare

Cercaţi, domnilor,
datul

de

sufer tot
patriot!

să mă trimeteţi

representant

al

naţiunii,şi

ce pote Clevetici... Închipuiţi-vă
iată-mă&-s la locul meil...(Se

nule preşedinte...
(Se scolă şi vine

în

la Cameră,

pune

atunci

că sînt

cu man-

veţi

pe scaun), Cer cuvîntul

cer cuvîntul... nu mi-l dai? prea
faţa!

publicului).

vedea

în-Cameră...

Am

cerul

cuvintul

dom.

bine!
pentru

ca să combat opiniunea emisă de d-l ministru de finanţe
în cestiunea budgetului. De şi onorabilul preopinent .a
cerut cestiunea prealabilă, voiii întreba ce este budgetul,

domnilor ? Budgetul, domnilor,
trebueîn consecinţă

să-l pipăim

este pulsul unui 'stat !...
cu luarea aminte

a unui

medic... Lăsând dar de-g parte pe d-l ministru de finanţe
care a sulevat acestă cestiune urgentă, mă voiii adresa
către d-l ministru de justiție, pentru ca să-l întreb : cum
de a cutezat a călca sacrul principiii al inamovibilităţii,
consacrat de convenţiune, depărtând, de la giudecătoria
nu sciit cărui district, pe onorabilul- cetățen Cârcioc, ce“
a dat atâtea probe de integritatea cea mai pură şi de |
patriotismul cel mai pur ? Îmi va răspunde negreşit d-l
ministru de resbel că formarea
unei nouă baterii este
necesară? Insă, domnilor, strămoşii noştri Romani, companionii de arme ai strămoşului Traian, n'aveaii trebuință

de atâtea tunuri, pentru ca să învingă pe inimici, şi când
e cestiunea

„budget:
asuprit
ilot- ce
să se fi
iect de

de bani se cuvine să fim economi, căci acest

este produs de , obolul săracului, acelui sărman
şi nenorocit, pe care cad tâte sarcinele |... acelui
geme de .secoli, fără ca d-l ministru de interne
îngrijit până acum de a propune Camerei un-prolege pentru uşurarea clasei de gios... A'! domnule

ministru. de

acel de a
7

interne |! dacă

prinde o rădăcină

ai avea alte gânduri,

eternă'pe

decât

scaunul preşe-

|
-
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dinței, ai gândit că dinaintea dumitale dou€ drumuri sînt
deschise, acela urmat de. Bimbaşa Sava şi acela urmat
de Cavur 1... În darn,

d-l ministru

al afacerilor

străine

mă “ întrerumpe
sub, pretext
c:
n'aş fi în „cestiune...
Dumnialui nu scie usul parlamenitar, dar ei... sînt trimis

aici de naţiune ca representantul intereselor ei. Acest mandat sacru îl voiii indeplini, ca cetățen liber şi liberal,
apărând cu energie şi cu logică (iute) libertatea, egalitatea,

- dreptatea fraternitatea, inviolabilitatea, inamovibilitatea,
autonomia, convenţiunea, drepturile naţionale, garda
naţională, partidul naţional şi cele-l-alte... (răsuându-se)
căci eii... şi de ce nu? am tote calităţile de a [i ministru...
:

O mărturisesc cu t6lă modestia, domnilor,
fost, sînt şi: voiii

pentru că am.

[i cetăţân român şi nu am

obiceiii de a

-a prindelumînări, din contră eiile sting... (Glasul.i se stinge;
el urmeză

a

vorbi

prin

gesturi),

Fraţi căuzasi,
“Sînt

elocuent

m'aţi audit ?

-

_

apelpistt,

Vorbesc, vorbesc,

vorbesc; vorbesc,

Pân” ce pe toţi îi obosesc;
. Unii îmi die ritor. hazliă,
Alţii îmi die palavragiu !
Dar

ei

n 'asud,

eu

Căci sînt un mare

sufer

tot

patriot |

(Ese maestos)..

(Cortina

cade),
"VW.

Alecsandri,

[1321—1590).

„L Explicare. — în «Clevetici», Alecsandri nu vrea numai.
să ne arate persâna acestuia, care este destul de ridiculă
în sine şi ne pâte provoca, Tîsul, dar caută
prin tâte mijl6cele să ne facă, să credem că în adevăr este ridiculă. Astfel
Alecsandri îl pune să spună Gre-care lucruri ce
nu decurg
din firea, lui. Acâstă, . persână bunidră se numesce
pe sine

cu numele.

defăimat de «Clevetici» ; spune

despre dînsul

că unii îl cred gog... (gogoman), că sodte
0 gazetă care se
numesce «(ogusa: Patriotică» ; şi că ar vrea
ca totă țara .

-

-

„19879

să, se prefacă într'o urnă, cum dice el, «eleptorală», şi că ar.
vrea, să se al6gă 1000000 de deputaţi, ete. Clevetici este
tipul politicianului - democrat de acum patru-deci de ani,

„care, neţinend în sâmă

desvoltarea normală de. pe atunci

a—poporului, vrea “numai decât dreptul de: vot pentru toţi
(sufragiul universal), care nu s'a, introdus nici până acum.
- Alecsandri combătea şi -pe boecrii bătrânișcare ţineau să nu

„se facă nici o schimbare, şi pe cei care vroiai să schimbe
totul. Aci exagergză vorbele lui Clevetici şi-l pune să, spună,
despre el însu-și; lucruri pe care autorul i le-ar fi spus,
dar care .nu era natural să fie spuse. în nici un cas de
acest politician. Intr'acesta, ._se vedesce. caracterul .„retoric
al acestui dialog dramatic.
”
s

'

>

Ş-128, Teorie. — Dialogurile dramaţice în care
autorul nu ne. înfățișeză perss6nele numai cu caracp.terul lor propriii, ci: vrea, cu ori-ce preţ să ni le arate ori simpatice, ori „odiose ori ridicule, sînt dialoguri 'retorice.
o

IL Explicare. — În.bucata, dramatică de mai sus, Clevetici este “representat . vorbind şi lucrând singur, adresân- du-se în vorbirea, lui către spectatori, pe care-i consideră ă ca,
cetățeni veniţi la o întrunire politică. Este un monolog.

$ 124. Teorie. —- Dialogul dramatic
“se numesce
monolog, când ne .reprâsintă o -persâna dramatică

lucrând :singură,
câtre spectatorii.

și vorbind - fie către sine însu-și, fio
az.

Bxerciţiul OCXIXIX. — “să se facă

un dialog retoric! a

«Leneșului («Lenevici») după- modelul, de mai sus.

„ Exereiţiul OXL.

—

Să

se

arate tote

elementele” reto-,

rice din monologul de mal sus — precum și cele narative saii
„descriptive.

480...
.

DI

98,
„URIAŞUL

Ostași ! Ei primii viaţa în Galia mănâsă
Colo unde odâtă ai mei moși locuia ;
Ei nu mai sint acum! Ci numai a lor 6se

„Şi *naltele morminte se văd: încă în ea,
Colo eii rada dilei vedui întâia dată;
"Abia născut fusesem, când tata m'a luat
In braţele-i vânose; şi 'n marea îngheţată

M'a dus de na scăldat.

Ă

Căci tatăl meii pe-atuncea

era voinic şi tare;

Slăbi însă

a 'mbâtrânit,

acuma,

de când

Şi desrădăcineză cu greutate mare
Stejarul, ca să-l facă toâg de sprijinit!
Ei astădiîi ţin locul! Ei port armele sale, ;
Baltagul lui cel straşnic .şi arcul ostăşesc,
Eu! care stând pe munte, picidrele pe vale
Imi pun de m'odihnesc.
Când eram copilandru, mergeam des la plimbare,
Prin. Alpii neguratici drumul îmi deschideam, Capul

meii, ca

un

munte,

prin

nori făcea cărare,

Suflam şi 'n atmosferă fulgerile stingeam..
-.
Atunci îmi plăcea fârte să merg la vânătore,

„. Ursu *n braţele mele înnăduşit muria ;
Să prind din fugă cerbii, ciute şi căpriore,
Era

plăcerea

+nea,

Apoi, când

venia sera, mergeam

In valurile

line a mării

m&

băgam;

Călare pe balenă, cu-a mele lungi
Spumosele

ei unde până

la scăldătore

'n fund

,

piciore,
turburam.

381.

„Dar adi aceste jocuri nu mai îmi sînt iubite; “Acum mi-e drag răsboiul, “foc, sânge şi omor,

Ostaşi viteji şi taberi, ucideri, morţi cumplite,
Chinul

celor ce mor,
N

S

Când vid că "'ncepe lupta, eii stati, şi de departe
Privesc cum între. dînşii, se tae, se împung;
Atuncea, dacă-mi pare că are drept o parte,.
Alerg' spre ajutoru-i; şi, cum la ei ajung,
Precum. secerătorul în spicele- -aurite,
:

.|

Ca trăsnetul de iute în „duşmani năpustesc;
A” lor scuturi

şi arme,

„Cu pumnul

a lor zale- oțelite

le turtesc.

_

5

Gol umblu totdeuna, pentru c'a „mea virtute_
- Ride de-ostaşii voştri cu fer învestmîntaţi ;
Port: numai dou& suliţi din doi frasini făcute,

- Şi. ast coif ce-l trag lesne opt tauri înjugaţi.
i

!

“Nu-mi pote opri calea Lărie- saii cetate;
Tai, turnurile *n brațe şi 'n şanţuri le dobor,.

'Şi ast-fel — cu ruine după
* Întru

ce-s astupate —-

fârte uşor,

.

ar

”

Îi

,

.

7

Dar timpul fuge, sbâră,se trece-a.mea junie,
Cum pre stejar usucă Criveţii viforoşi |
S'apropie sfârşitul, şi mortea a să vie,
Ca

să mă

ducă-acolo,

unde-s

ai mei

strămoşi !

“Atunci voi cu ondre trupu-mi în gropă puneţi,
Şi de-a 'ntreba drumeţul pe călăuzul sii
"Ce munte e acela? Gândind la mine, spuneți.
__Căe mormîntul, mei! . :
P
”

Explicare. — Bucata

bucăţi

V. Hugo

trad. “de

C. Negruz:i.

de mai sus, de şi are aparenţa, unei

dramatice (și. anume

a

unui monolog),

totuşi în

' realitate e o descripţie şi anume 0 descripție narativă, întru
„cât «Uriaşul» spune deosebitele sale note caracteristice, păs-

7

382

rând Gr6- care ordine cronologică: e par "că o autobiografie
cu caracter poetic. Poetul, care a „compus- 0, n'a avut nici- decum gândul ca, să făcă. 6 bucată care să se represinte
pe scenă. El întyebuinţeză adecă,. forma dialogică numai ca,
un mijloc spre a deştepia mai mult interesul cititorilor.

$125. Teorie, — Adeso-oră dialogul este întrebuințat |

“în mod nedesăvâzşit, adecă fără să se câră a, fi representat pe scenă. In acest cas, cl încotâză,. de a fi
"dramatic şi ia, caracterul narativ sai descriptiv, după

cum vorbirea, personelor

narative

| sai . deseriptivo.

din dialog conţine elemente a

99.
“DUREREA

LUI 10v

(ragment)
)

.

Să

2

piară

e

diua »'n -câre .mai cunoscui

lumina,

"Să piară şi a nopte când om s'a mai născut ! PN
Să se prefacă diua în negru întunerec,
Să n'o mai cerceteze nici Dumnedeii din ceruri,
Să nu mai strălucescă nici sorele asupră- il

Să fie d'adi 'nainte posomorilă,

n6gră,

norii-asupră-i

"ntunecimii

Să: cadă

şi frica

s'o umple de fiori!
Iar noptea să ajungă „de spaimă şi-de greză:
Să nu o mai cuprindă nici anul între dile,
Nici lunile 'ntre'ele să n'o mai socotâscă !
Să fie sterpă:a' nâpte: să-i piară veselia, - să.n'aibă bucurii!

s'o blesteme

toți care

şi-aii blestemat .vicța,

Şi-acei ce sciii sasmuţă pe lună vârcolacii,
Să facă întunerec, — so "ntunece pre ea!
Nici stele să nu aibă; s'aştepte-a lor lumină,
Şi ea să nu mai vină... in veci să'nu mai vadă
„lucefăr răsărind | —

9988.
Căci pântecele mamei, ea nu voi să "nchidă
Şi nici a- mea durere s'abată nu putul!
De ce hu mă luă mârtea din sînul maicii mele.
Sati, când vădui lumina, cum nu murii d'atuncil
De
. De

Aş

ce mă mai ţinură genuchii ei de mamă,
ce.a “sale ţiţe la sînu-i m'aii hrănit ?,..

fi culcat

şi somnul

mi aş

dormi

îni pace

Si "n linişte adâncă aş sta p'un loc cu regii,
Cu toţi cei ce "n. trufie înn6tă, şi-a lor 6se Sub pietre poleite în grâpă şi-odihnesc, Alături cu tiranii ce. 'mpilă pe popore
Și umplu-a lor palate de aur şi argint;
Eu n'aş avea fiinţă, întocmâi ca născulul
Prea limpuriii, ce parte de viaţă n'a avut...

omul din rele inceteză:

Pe ceea lume

-

Acolo s'odihnesce cel obosit de trude;.
|
Acolo, asupritul în linişte petrece.
Şi: ?n veci nu mai aude ce glas l-a turburat,

Acolo-s' de-opotrivă, la umer, mic şi mare; .
|
Acolo», robul scapă d'al stii asupritor.
N

e

De
De

ce,

ce sa

suflare

dat: lumină. lui cel gonit de sortă?
celor

cu' sulletu-amărit,

La cci ce-şi stigă mortea, şi. moârtea niri aude,

La cei ce-o cat.cu sete mai mult, ca pe-o comoră,
Şi-s fericiţi să-şi alle doritu-le mormint?

De ce s'a dat ea „celui ce vede n6pte 'n calea-i,
La cel pe care sorta îl stringe 'n cruda-i ghiară...
Suspinele-mi

sînt pânea,

sint hrana

vieţii mele :

Mi-e fome... şi, la fome, cu vaet eii văspund| |
De tot ce-avut-am temă, cădul-a peste mine ;
„De ce-am avut eii frică, de-aceea n'am. scăpat.
Fii nu mai am nici rezăm, nici pace, nici odihnă...
Dureri

şi tânguire

e totă

viața

mea.

Trad, -din Cartea, lui lov de G. '0. Gârvea.
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„Exerciţiul

CXLI. —

de vedere al fondului
du-se că lov vorbesce
care ni se povestesce
„__Exereiţiul OXLII.
- cială sati artistieă, și
prinde.
.

Să

se

caracteriseze

din

punctul

și al obiectului acâstă bucată, sciinast-iel către nisce prieteni al stil, despre
că venise să-l vadă.
— Să se spună dacă e o poesie soce figură remarcabilă de cusetare cu-

$ 126. Recapitiilare. — Dialogurile făcute cu scop
de a defăima, sau lăuda pe cine-va, se numesc 1etorice. Ele nu represintă realitatea, ca dialogurile
poetice,

ci o

deformeză

cu scop de a provoca

anume

porniri în cititori sau ascultători.
Dialogurile pot fi întrebuințate în mod aatificial ca,
mijloc de expunere al unei naraţiuni sai deseripțiuni.

_

Studiul naraţiunii, deseripțiunii,

dialogului,

cu for-

mele lor speciale prosaice, poetice, retorice, face parte
din studiul Literaturiă.

.

-
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