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DESPRE BPOPEA



DESPRE EPOPEA 

S'a scris netucetat, quel, pucin dela Aristotele pînă astăgi, 

de toți maestri atât în prosă quât şi în versuri despre epopcă, 

dându'i definițiunea, aratându'i regulele,țiindu-se quare mai mult 

quare mai pugin unii după alţii qua să perpetue, că, nisce legi 

nemutabili, nisce convenţiuni arbitrarie şi proprie de a, înca- | 

tenă mintea, umană şi d'a o facce a nu mai producce de auât 

nisce palide imitaţiuni, 

Noi nu vominii vorbi de aquellea, que se află în tâte cursu- 

rile de litteratură. = 

Limbele Europei! mai mult sau mai pugin sunt de ajuns de res- 

„pândite î în coprinsurile României; quine va don vă citi asseme- 

“nea regule în aquelle limbe. 

Noi luăm înainte şi cercetăm quâte în qucstiunea epopeei pot 
să fiă că nisce legi nemutabili dictate de raţiunea generale a 
Smenilor din tste locurile şi din toți timpii.
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Incepem dar, că tot V'auna, dela cercetarea numelor que ne 
„induce de multe ori la cercetarea objectelor şi la cunoscința 
naturei lor. Sciind que va să dică epopcă, vommu află şi de- 
finiţiunea, ei, şi aqueasta ne va servi că punt de plecare sau că 
princip dela quare nu ne vommu depirtă în aqucastă încercare. . 

Epopeă sau poesie epică în originea-sa va să dică poesie nar- 
rativă, i] | | 

Lpos în limba hellenică, însemnâdă gis sau diccere, spun= 
nere, | | | 

Fiă-quare expresid sau fiă-quare phrase que coprinde o cu- 
getare împlinită S'a dis epos (1) 

În poesie, fiă-quăria, linie măsurate sau cadenţate, pentru 
quă se cântă, quei moderni “i au dis vers. Quei vechi din quca 
mai 'naltă antichitate, "iau dis epos, sau expresid. 
„Prin urmare; iar o mai repetim, epopcă va să dică faccere de 

narraţiuni sau de historii, după cum dicu Românii, şi poesie opi- 
că, poesie narrativă. Quâtnu vommu perde din vedere aqueastă 
simplă, primitivă şi naturală definiţiune, tot d'a una vommu fi 
şi în stare de ajudică despre quei que au scris şi au dat regule 

„despre epopeă daqua au fost în Adevăr sau MU. 
Aquest princip pare quă Vau uitat sau quă n'au vrut să'l re- 

cunâscă toţi maestri în literatură, şi au dat nisco regule la qua- 
re credem quă nici quă au cugetat părinţii şi maestri mari ai 
epopeelor. | | 

Vedem în antichitate nisce civilisaţiuni, cu malt mai antice 
de quât civilisațiunea hejlenicii. De vommu lăsă Indiele, China şi” 
Babylonia, vedem în Egypt semnele unei îndelungate şi mari 

1) Din zu suprimând vocalea E şi remăind zw,pâte derivă po-nere sponere.
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civilisațiuni : edificiurile şi monumentele aquestui coprins înve- 

deredă cunoscințe de mathematice, de astronomie, de mechani- 

că, de legile dynamicei, de măostrie, de arte, de sciinţe, şi cu 

tâte aquestea, nici urme nu se vidu în aquei timpii 'naintaţi de 

qucea que numim astădi alphabet. 

Prin que îşi exprimă Gmenii aqucia cugetare, cnţianea la 

posteritate 

Pare qui aquei ami primitivi, că mai vecini cu creaţiunea, 

avea gesturile mai assemenate cu alle Creatorului; Dumnedeu 

îşi exprimă cugetarea prin fapte, face şi nimeni nw'i aude vocea. 

Natura, creaţia este o carte infinită plină de mystere, que a- 

biă se descifiră şi se deseopre neîncetat cu secolii în nemărginit. 

Natura fu primul şi marele instructor al Gmenilor primitivi 

„que edificară aquelle monumente titaniene pline de mystere, de 
embleme şi pe quari lo lăssară că nisce cărţi la posteritate. 

Fiă-quare pyramidă, după locul unde se ardică, după situ- 
aţiunea, în quare eră pusă, după relaţiunea în quare eri una că- 
tre alta, după emblemele - que eră pe dânsa, eră quâte o carte 
que putea spunne posțerităţii atâtea, şi atâtea evenimente şi 
fapte, şi tâte înpreună compunea cartea, cărților que coprindea 

historia de sute şi mii de seculi. | 
"Turnurile Babyloniei eră nisce monumente sau nisce cărţi 

symbolice, emblematice că, şi pyramidele Egyptului. 

Pe quând se făcea sau se edifică turnuri şi edificiuri titani- 
ene, faptele 6menilor, Spre commemoraţiunea, operelor lor, se 

dicea, pyrgopeă zwpvozota. — După faptă şi numele, 

După characterul şi gustul popolilor, după credințele şi da- 
tinele lor, după divinităţile lor se cunoscea sau se destingea, şi 
stylul architecturei lor, şi symbolurile sau emblemele lor ; quci
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le egyptene se distingea de quelle babyloniene , unele pe altele 
nu secopiă. 

Mai târgiu cugetarea umană începă a se exprimă prin Ssem- 
ne, embleme ideographice, pînă quând mai în urmă se inventd 
după facilitatea limbei exyptene, alphabetul hierogliphicu, re- 
presentat prin animale şi alte objecte, spre înțelesul vulgului. 

Din hieroglyphele abreviate şi din resturile ideographiei re- 
sultd alphabetul cu quare se servescu de patru mii de anni po- 
p6rele globului. 

Astădi cugetarea, rațiunea se exprimă către quei que nu sunţ 
de faşă prin alphabet ; astădi cuvântul în genere se serie prin 
alphabet; privilegiul hierophanțiilor fu sur pat, communicaţia 
între 6meni deveni mai facile, generaţiunile îşi putură legă ge- 
neraţiunilor fiitâre cu precisiune ș şi abondanţă tesaurile întellec- 
tuali şi morali. 

Dela afiarea, alphabetului căt a încetă Dyrgopâa, şi prin 
cuvântul scris î începu epopăa. 

Prin cuvântul scris, muta şi mysteri6sa sphynge que stă la 
porțile edificiurilor, la basile pyramidelor cătă a plesni înaintea 
deslegării enygmei ; Omului i se deslegd limba. 

Prin cuvântul scris, raţia umană şi divină începi a trecce, 
din locu în locu şi din socul î în secul, prin mii de gure. 

II. 

Dela invenţiunea, alphabetului. ori-quine s'a pus, a narr şi 
a lăsă posterității tradiţiunile, faptele unor popoli, credințele 
lor, datinele lor, aspiraţiunile şi agitaţiunile lor spre un scopu 
Gre-quare, au făcut, şi fără a sci pote que nume să dea operei 
lor, au făcut o epopeă şi de aqui începe Historia.
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De unde pinăaqui eră, dat nuinai potenților, deilor Babyloniei, 
“pharaonilor şi hierophanților Egyptului qua prin sudorile de 
sânge alle popolilor să aceopere prin pyrgopee historia şi s'o des- 
ciftre numai ei, veni la putina fiă-quăruia om din popol a lu: 

“Stylul sau pâna în mână, ş şi prin epopeă, să desciftre, emblemele 
şi prin alegorie să scstă din fabulă un adevăr qua să ajungă 
mai târgdiu la historie — Historia primitivă a tutulor popoli- 

“lor se formă din epopee, din mythistorie, 
De s'au narrat cosmogonie că de primii posți, de s'a seris de- 

spre creațiune, de.crescerea şi îmmulțirea Gmenilor, de catastro- 
phele pământului, fii, sub forma fabulei, fiă sub forma mythi- 
storiei ; ; de a scris Moyse sau alții dela creaţiune piu la delu- 
viu, de aqui pînă la confasiunea dela: Babel, despre Abraham şi 
posteritatea, lui, pînă la eşirea din Egyptu a descindenţilor aque- 
stora, şi instituirea, lor într'o singură națiune sr ael, nu sunt 
de quât nisce epopee. | 

Biblia se pâte gicce epopăa epopeelor, pre cum este cartea 
cărților, . 

Quâţi au adunat cânturile primilor aedi şi rapsodi ai Gre- 
ciei, de au fost un singur Homeru, sau mai mulţi que au narrat, 
n'au făcut de quât epopee, adică narraţiuni expuneri de cuvinte. 

Tot assemenea, de s'au nanrat căllătoriele, aventurele lui U- 
1ysse, Odyseea nu fu mai puțin 0 poemă epică că şi Iliada, şi tot 
assemenea, cu mult mai târdiu, de s'a narrat mai în aquellaşi 

“mod luânduse după Heliodoru, de Fenelon aventurele Ini Te- 
lemachu. filiului lui Uly sse , opera aqueasta,, de şi în prosă, 
după principele que am pus, este toţ o epopee ; cu difierința ânst 
qud în Fenelon arta se vede mai perfecționată ş şi cunoscinţele 
umane se vădu mult mai inaintate,
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O epopeă că Odysseca, se vede şi Eneida lui Virgiliu. 

Lucan, după alte împregiurări şi după doctrinele sale repu- 

blicane cântă, în versuri heroice, lupla între dus partite que au 

sfişiat Roma, lupta între tendinţele către împerialismu din par- 

tea lui Cesar, şi între devotamentul şi sacrificiurile lu! Pompeiu, 

Caton şi Brutu spre a mântui libertatea Patriei ; făcu dară şi el 

0 epopeă, şi după lupta que s'a dat la Pharsala între Cesar .şi 

Pompeiu îi dette numele de Pharsală. 

Din cânturile baxdilor gallici esu atâtea epopee or poeme 

heroice attribuite' unui şingur poet Ossian, că rapsodiele Ilia- 

dei. din poemele lui Ossian ese historia primitivă a regilor Cal- 

Iedonei, Scoției şi Irlandiei, - 35 | 
Perind credinţele paganismului, şi întindânduse christiani- 

smul, Dante spre a deserie quelle din timpii săi, spre a saty- 

risă quelle din aquea, epochă, şi amoralisă societatea, îşi facce Di- 

vina comedie, şi ercând 'şi descriind Infernul, Purgatoriul şi 

Paradisul, după credintele chreştine, face, fără asc pâte, q al- 

tă epopăa, întrun genere cu totul distins deal Iliadei, Odyssci, 

Eincidei şi Pharsalei. — Alţi timpi, alte credinţe, alte impulsiuni, 

alte avânturi alle sufletului. 

- Int'un genere cu totul original, Ariosto vine a cântă caval- 

lerii şi damele mediului ovu, luptele şi întreprinderile cavalle-. 

rilor exranţi întrun ton serios şi plăcut tot de o dată, unind 

grațiosul cu terribilul, sublimul cu familliarul. Epop& sa, 

heroico-comică, Orlando Furioso, în generele său fu neimi- 

tabile. 

Admirând pericolele que a putut întempină compatriotul 

stu Vasco de Gama, curagiul de a le învinge pînă să: 

descopere şi drumul pe mare la Indii, geniul aquestui Capitan 

+
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şi bravura sogilor săi în aqueasta, expedițiune, Camoens, îi 
pins de marele său suflet spre a consacră memoriei aquestej 
mari fapte, se pune şi descrie în cânturi aqueastă expedițiune 
şi dotedă limba, patriei salle, că un alt Homeru, cu Lusiada, 
epopeă, que făcii gloria Portugalici. | 

Mai într” aquecaşi cpochă cu a lui Camoens 'Torquato 'Tasso 
înavuţesce limba italiană eu epopea quea, mai seriâsa a litto- 

-raturei moderne, epopei în adevăr clasică în quare, în locul 
heroilor antici vin cavallerii moderni. Gerusalenimie libes- ata 
pe quât se assemina cu Iliada cu atâta interossă mai mult şi 
remâne că un model de epopeă a poesiei moderne. 

După un secol apprâpe în midlocul cvenimentelor que sub 
Cronwel, shucină din temelie Engliterra, appare Milton şi cu 
dânsul o nucă epopei, Paradisul perdut, de un genere cu totul 
nuou. — Ne vommu întinde mai mult arătând causele şi na- 
tura aquestei epopee, şi acolo vommu vorbi mai pe largu şi 
despre Milton şi despre Paradisul perdut. 

Punem aqui în rândul. epopeelor, şi Henriada lui Voltaire şi 
la locul său vommu vorbi mai pe largu. 

Pe quând atheismul eră la modă în Fra ahga şi trecea şi în 
„alte țărre, în Germania Clopstock întreprinde, claboră şi pu- 
blică cpopâa sa intitulată Messiada, în quare este cântat; Mân- 
tuitorul lumii, şi spune miracolele Christianismul, în admira= 
țiunea, Germaniei întrege, şi în uetul vociferaţiunilor şi argu= 
mentatiunilor scholastice alle theologilor indoctrinaţi de thoo- 
capili. | | 

Aquestea sunt epopeele quelle mai renumite de generele 
serios, tractate în versuri. Pa 

Plecând ânsă dela definiţiune: dată quă poema epică este o po-
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Queca que în litteratura: catholicismului eră legendele sau 

vioţele sânţilor, ha giografiele, aqueca în litteratura, profană eră 

romamnurile. A questea, la ori-que popol, că şi în antichitate îşi - 

au sorgintea în legendele populare, şi pînă astă-di 6meni instrui- 

ţi, de geniu, şi de philocalie, de astă cu un cuvânt, le-a, addus 

la atâta perfecţiune. | 

De aqui litteraturele moderne avură epopee în prosă, că Tele- 

machu allui Fenelon, Don Chiciotte al lui Cervantes, operele de 

assemenea, genere alle lui Walterscott, şi altor autori germani şi 

francesi sunt de genere]e aquesta mythistoricii, que reu se dicu 

romaiuri, daqua nu mai sunt scrise în limba necultă romană, şi 

mai vîrtos daqua sunt scrise în limbele germană şi englesă. 

In rOndul epopeelor în prosă întră dar i6te disele romanuri 

moderne, dela aventurele bărbaţilor historici pînă. la persona- 

gele fictive, dela viaţa, 6menilor celebri pînă - la viaţa, proleta- . 

vului; dela Ulisse şi 'Telemachii, pînă la Rodin şi Dagober, pînă 

la mysterele Parisului şi pînă la Miserabili. 

IV 

Poeţii antici, quât şi quei moderni, au fost cu atâta mai 

sublimi şi mai perfecţi, cu quât au presentat natura în fictiunile 

şi crâaţiunile lor. | 

Frumuseţea naturei stă în variaţiunile salle nemărginite şi. 

in harmonia que resultă din aqueste tonuri diverse de forme şi 

de culori, iar nu în monotonie. Sus avem ctherul cerului cu 

astrele şi stellele lui, eu t6te phenomenele de pe dânsul și jos avem 

din preună cu grandiosul munţilor şi horribilulul abysurilor, d'al- 

Jiturea cu selbele fior6se şi câmpiele ridenţi, d'allăturea rîurilor
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şi lacurilor limpede, şi paludele pestiferenţi; de o dată cu "maltul 

stă şi profundul. 

Homeru, lângă divitaţile sublime, omipotenţi, gratidso, 
pune în Olympu, şi pe monstruosul Vulean, că şi pe hidosul 
Momu; lângă maiestosul Agamemnon, bravul Achille, terri- 
bilul Ajace, mintosul Nestor şi sapientul Ulysse, pune şi pe 
disformul şi ridicolul Thersite. 

Că un contrast la splendârea Olimpului oppune. întunericul 
Erebului ; La Graţiele din Olympu, oppune Furicle în iadu ; la 
Nymphe, Naiade, Dr şade, oppune Gorgone, Meduse, Parce sau 
Ursitore. 

Pretutindeni sublimul are. de contrast grotescul; seriosul 
are burlescul, pretutindeni luminele, qua să resalte, au neces- 
sitate de umbre. 

In viața umană, pe quând avuţii se bucurii în desttăi splend6- 
re şi glorie, proletarii gemu în obscuritate de suferințe şi forte a- 
desea în horrârea viţiurilor. Poetul cătă să fii un pictor fedel 
al realităţii, Altele se petrecu în palate, şi altele în colibe şi 
pe strade; unele în tindele ducilor de ostiri, şi altele în viața 
'soldatâscă. 'Tâte îşi au tonul lor, culorile lor, limbagiul lor, 
stylul lor, şi fiă-quare este pitorescu, poeticu, quand arta le pune .: 
natural la locul lor. ” „. 

A deserie lumea ast-fel cum este, şi a tinde către un ideal 

prin creațiuni, am dis airea quă constitue pe adeveratul poet, 

In t6te capetele d' operă amândoă contrastele se vedu în  aque- 

caşi operă; în Iliada lui Homeru Vallaturea cu sublimul se 
vede şi grotescul. Aquellaşi autor iară vedem. quă reparte
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seriosul în Iliada şi Odysseea și hurlescul în Batrachomiomachia 

(lupta Brâscelor cu S6recii.) 

Mai târgiu poeţii dramatici separară burlescul din sublim 

seriosul din ridicol, tragicul din comicu, Comicul şi ridicolul î 

detteră Comediei; seridsul patheticul, maiestosul îl destinar d 

pentru Tragedie. 

Comedia lud missiunea, de a da rtilor și rîsului tot que este 

reprobabil şi ridicol, iar Tragedia de a inspiri admiraţiunea, en- 

thusiasmul pentru tot que este mare în om. Precum comicul pro- 

- vocă visul general, assemenea tragicul ne face a versă lacrime 

de durere la sufterințele Virtuţii persecutate, lacrăme de bucu- 

rie la triumfele ei. | 

(Juând în culmea civilisaţiunii Greciei antice eşird Platonii 

şi Aristotelii, litteratura ei n'avea alte modele pentru alte poe- 

sie de quât epopeele homerice, Iliada şi Odysseea, tragediele 

lui Eschylu, Sophoclu şi Euripide, şi comediele lui Aristophane 

In tâte aqueste opere se vede în adevăr geniu mare și talente, 

naturali, în quât ânst pentruartă, se cunâsce quă este o emanativ 

a raţiunii însogite de o mare dose de philocalie.  - 

Quăei Rapsodii archaici, Homeru, şi quei după dânşii poeţi 

nu au aflat dela quei din aintea lor que-va regule de posesie şi 

nici mau cugetat să dea ei nisce legi. despre epopeă şi dramă 

au elaborat şi au cântat după cun s'au inspirat înaintea obj e- 

tului que tractau, conduşi de rațiune, de gustul natural, de 

simţirea verului şi frumoșului, şi fiă-quare operă, deveni un 

typu, un model la posteritate, nu pentru quă autorii lor s'au 

luat după 6re quare regule, ci pentru quă mai ântâiu de tâte 

au avut în sine puterea creatore unită de cunoscința naturei, 

şi pentru quă arta o avea în inima lor, 
*
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Pe lângă aquestea, n'a fost de ajuns să fiă ei ast-fel și să pro- 
ducă aqueste opere; Ilomeru, Eschylu şi quei lalţi ar fi fost ne- 
cunoscuţi şi lui Aristotele şi not, daqua n'ar fi fost înniiseută 

în omu adoraţia bunului, frumosului și sublimului.. 

V, 

Avistotele dără, fără a pute descifiră faptele de ărtă şi de poe- 
sie alle naţiunilor mai vechi că alle Indielor, Chinei, Babylo - 
niei şi Egyptului, exprimate prin ideographie, hierogliphe, prin 

semne emblematice şi ânsuşi prin architectură ; fără a cunâsce 

litteratura hebraică „sau epopăa quea mare a creaţiunii, coprin- 
să în Pentateucu; având în ainte numai pe poeţii naţiunii sale, 
din studiul exclusiv numai al aquestora, trasse nisce regule nu 
în genere alle artei poetice, ci în spegial alle poesiei hellenice. 

Qua să arate que este epopăa, marea în ainte de quât mo-: 

dul cum s'a fost elaborat Iliada şi Odysseca, şi tot assemenea 

urm şi cu alle dramei sau tragediei şi comediei cum şi alle altor 
generi de poesie. Quea que nu saaflă î în poeții Greciei antice 

eră necunoscut, pentru Aristotele. 

Intre Romani vine Virgiliu, şi după modul Odysseei î îşi face 

Eneida, descriind căllătoriele şi aventurele lui Encea, puind 

aquelleaşi divinităţi şi credințe pe scenă. | 

Horaţiu, qua să scrie despre arta poetică, copiadă în versuri - 

latine pe Aristotele: Mai târdiu in timpii moderni Boileau, nu 

face mai mult de quât, în versuri francese şi adesea provoca- 
tre de critică, vine a copii pe Aristotele şi pe Horaţiu. 

Arta dela Aristotele n'a mai înaintat nici după.Hoi aţiu nici 
după Boileau, ci cu quât s'au învechit regnlele aquestura, cu a- 

a
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le lor, nici credinţele lor, nici 'a copiă sau paraphrasă operele 

lor de artă sau a se țină de seh6la instructorilor lor. 

Orpheu, deilor si le dette nume hellenice, şi resturnând 

systema autorităţii vermul6se, dette victoria Revoluţiunii-Jupi- 

ter, iar nu dehulatului Saturnu. In Grecia nu învinge Divini- 

tatea, Osiris, străbunul pharaonilor, ci titanul Jupiter ; în Gre- 

cia, se pune Revoluţia în cer, spre a distruge disul drept di- 

vin de pe pâment, - 

Homer îşi cântă heroii săi naţionali şi face a interveni di- 

vinitaţile patriei salle după doctrinele şi credinţele lui Orpheu. 

In Iliada nu se vedu nici datine, nici costume, nici gesturi egyp- 

tene, ci tâte hellenice, din aquei timpi. 

Architecţii, sculptorii, pictorii que se instruiă în părțile ci- 

vilisațiunii antice, nu se pusseră a copiă edificiurile Asiei şi 

Egyptului, ci crăară un styl naţional. 

Architectura, Sculptura, Musica, Poesia se cultivară şi pro- 

gressard hellenicu, şi detteră modele originali şi neimitabili, 

typuri hellenice. | 

Eattă în que stă classicitatea în Grecia; în modele originali, 

naţionali, iar nu în copie, în imitațiuni şi paraphrasi. 

Grecii nu detteră nici un nume schâlei lor ; se occupă numai 

în studiul frumosului în aflarea Jegilor harmoniei, şi întru a 

produccebunul, frumosul şi sublimul, ilustrând historia patriei. 

VII. 
. . 

Romanii că stirpe dorică, amestecată cu colonie phrygiane, 

că. locuitori ai Italiei, din quare o parte considerabilă se nu- 

mid Grecia mare, Romanii se instruiră dela Greci şi pentru af-
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finitatea datinelor şi credințelor, le fură continuatori, şi cu tâto 
quă admiră pe heroii Greciei şi âncă şi mai mult pe poeții şi 
sapienţii, Virgiliu ânsă nu se pusse a cântă pe Heraclidi şi 
Atridi ect, nici datinele şi costumele Greciei, ci pestrabunul şi 
pater Enea. Nici un sapient nici un historicu roman nu se oc- 
cupă de historia Greciei, ci de a Romei proprie şi daqua reuşi- 

ră a dă opere de artă, și a ajunge la perfecțiunea possihilă în ” 

quât pentru gucea, que este relativu la limbă, la sty1; a harmo- 

nie, la regulele frumosului, fără a'şi numi schâla lor clasică, nu 

"i a împedicat nimic spre aqueasta numele heroilor şi heroine=- 

le lor de Enei, Romuli, Pompilii, Bruţi, Seipioni, Lucreţie, Virgi- 

nie qua să se iiă de Thesei, Agamemnoni, Oresti, Eloctre, Iphi- 

gonie etc. . 

De vommu trece la Galli, la Gothi şi alte ginţi alle nordului, 

que în starea lor primitivă n'avea nici o sciință de literatură 

grâcă şi romană, vedem pe Bardii şi Scaldii lor cântându'şi pe 

heroii lor proprii, luptele şi faptele după credinţele şi datinele 

lor proprie, şi aquei Bardi, fară a imită nici Homeri nici Virgi- 

lii, şi fară a av6 nici o jdee de regulele lui Aristotele şi Hora- 

țiu, sunt assemenea, de sublimi că şi poeţii Greciei, pe quât sunt 

şi de originali. 

Quând în tâtă Europa, cu întinderea Christianismului căqii 
şi dispără păgânismul, în Italia, de şi se schimbară credinţele, 

remasseră ânsă datinele, costumele şi limba, tâte romane. Dante 
nu pulii şi nici nu se cuveniă să facă queca que făcusse Ho- 
„meru. În Dante linia de demareuţiune între Romanii chrestini 
şi între Romanii păgâni nu e aşă de însemnată ca în operele 
de. artă alle Grecilor que se distingu cu totul de alle Egypte- 

nilor. În Dante, că în toţi artistii Italiei se vede o continuaţiune,
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Limba latină se continue în Italia după cum S'a continuat şi 
limba helenică între Grecii moderni atât prin licelesie quât şi 
prin schle, şi toţi errudiţii şi poeţii scriă şi versifică âncă în 
Jatinesce. | 

Dante vorbesee de Virgiliu şi îl ia de conducător în regiunile 
infernului că pe un poet şi maestru al patriei salle. Clasicita- 
tea latină eră: din drept educătârea limbei italiene, Italienii 
moşteniă iar nu copiă; bărbaţii quei mari ai Romei eră stră- 
buni Italienilor; cum şi heroii lui Homeru şi biirhaţi celebri 
mai din urmă ai Greciei eră străbuni ai Grecilor moderni. 

In Dante pe lângă crâarea sau descrierea unui purgatoriu 
catholicu se vede conservat iadul păgânismului grecu şi roman. 

Ttalienii avea tot dreptul şi tot cuvântul dea se ţine de sch6- 
la latinităţii clasice precum şi Grecii moderni de a se țin6 de 
schâla şi de limba lor hellenică; şi cu tâte aquestea, atât Dan- 
te quât şi Ariosto şi 'Tasso nu remasseră oxclussiv nu mai în 
aile antichităţii lor naţionali ; nimeni nu'şi disse quă poesia epi- 
că nu pote a se occupă de quât de bărbaţi, de dei, de credinţe şi 
datine alle păgănismului grecu şi roman; din contra în locul 
Chryseidelor, Bryseidelor, Casandrelor, Polixenelor, Electrelor, 
Iphigenielor, aflară personage şi nume naționali tot atât de no- 
ili şi sonore demne de a fi cântate, Lucia, Beatrice, Eleonora, 
Laura, Francesca „Angelica, Erminia, Glorinda nu fură mai pu- 
gin poetice. 

Satan, pe lângă teribil, unesce şi grotescul qne lui Pluton 
nu s'a fost dat de quei păgâni, Armida şi Ismena nu sunt mai | 
puțin epici de quât Cassandra şi Caleha. 

Daqua mai târdiu Alfieri, que se pâte dicce quel mai clasicu 
din poeții dramatici italieni, pune pe scenă pe Oreste, pe
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Brutu şi alte personage grece şi romane, pâte quă este cu mult 

mai clasicu prin Saul şi Don Carol. 

VIII. 

, 

„Gallii, Gothii, Normandii Saxoni, şi alte ginţi alle Nordului 

devenind chrestini, mai conservară firesce din datinele şi cre- 

dinţele păgânismului lor propriu, şi limbele lor se cultivară 

spontaneu că şi hellenica în timpul său, după geniul său pro- 

priu şi distins. 

Litteratura, poesia ginţilor teutonice sau gothice, de şi edu- 

cate între erudiţii lor, că chrestinaţi, de scrisele latinităţii cla- 
sice şi ecelesiastice, se desvoltară ânsă în parte după natura lor 

proprie. 

Scaldii primitivi, poeţii ginţilor germane îşi cântară heroii, 

narrară evenimentele după datinele, credinţele şi gustul popo- 

lilor din quare făcea parte; avură instinctul şi bunul simţn na- 

tural que avussesseră „Și Hellenii : precum adică aquestia nu 

luasseră drept typi personagele din Asia şi Egypt, nici drept 

modele operele Babyloniene şi Egyptene, ci se occupară de 

quelle naţionali, assemenea şi ei umană naturalemente a se 

desvolă, întru alle lor proprie. | 

Poeţilor nordului Europei nu li se părură nici barbare nici 

ostrogothe numele heroilor naţionali : Fingal, Swaran, Cuchul- 

lin, Cairbar, Ossian, Oscar, Malvina, Moina, Gelhosa, Agan- 

deca. . . Hamlet, Magbeth, Richard, Conrad, Alfred ete; nu se 

pirură la gustul lor nepervertit; nici mai puţin sonore, nici 

mai puțin nobili de quât Theseii, Heraclidii, şi Atridii Greciei,
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Gothii urmară şi se desvoltară atât. în poesie quât şi în ar- 
chiteeturi şi musică, cum şi în tâte artele pe o calle a lor par- 
ticulară, şi pe atât de veră pe quâta fost şi. de naturale la 
originea, doctrinele, credințele, costumele, gesturile | lor şi la 
evenimentele prin quare au trecut. 

Pe quâna se desvoltă Gothii şi îşi crei o litteratură, o po- 
esie a lor naţională, ei n! ar fi sciut a respunde, de "iar fi între- 
bat quine va: de que sc6lă este poesia lor? clasică sau roman-" 
țică ? Poesia lor fu gothică, după cum le fu şi architectura go- 
thică. După quare regule au fost urmat ei? după alle lui Ari- 
stotele, sau după alle lui Horatiu que eră tot aquellea? Fi în 
genere nu cunoseca nici pe unele nici. pe altele, instructorul 
maestru lor eră, că la toţi popolii primitivi, Natura, que a în- 
struit şi desvoltat şi pe Achei şi pe Dauai. 
„De au cântat bine sau frumos, au cântat cum cântă şi Pri- 

vignietârca, que nu scie „după quare schâlă cântă, nici qu5 6- 
menii îi dicu Priilomelă, 

De veniră iard în Europa. meridională numai cu dreptul, 
fără a cunâsce datoria, cu instinctul numai de a luă, fără să 
scie şi a dă, cu simtimentul de libertate numai individuală, 

"veniră că ori-quare sălbaticu potent que îi dice; nu pune 
mâna pe mine quă dau, 

De au fost egoisti că fârele, foroşi. şi altieri că munţii, ree 
că şi climele nordului de unde descindea, răpodi ş şi turburi că 
torrentele, sombri. că pădurele, fantasci că speluncele, sciă ş 
ei atâta pe quât sciu ferele, munţii, selbele, torrentele, spelun- 
cele de effectul que producu 6menilor, 

Au fost gothici î în poesie şi în tâte artele pentru qud au fost 
Gothi, şi n "au vrut şi nici n'au putut să fiă nici Helleni nici
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Romani, după cum şi aquestia nu s'au încercat a se facce nici 
Babylonieni nici Egypteni, . .. | 

- 

După que trecurăm epochele heroilor, cavallerilor san ritte= 
rilor, cantate, nariate de atâţia bardi, scaldi, şi romanțieri, tă- 
cem despre poeții dramatici, ne fiind locul aqui, lăssăm pe ro- 
mancieri de tâte speciele şi venim la Milton, şi mai în urmă 
la Clopstock şi Ensuşi pînă la Byron. | 

„Aquestia din urmă 'şi au avut o educațiune mai mult şi mai. 
puţin latină şi hellenică, au cunoscut cu admiraţiune frumuse- 
țele Iliadei, Odyseei, Encidei şi 6nsuşi alle pharsalei şi Divi- 
nei comedie, cu tâte aquestea' nici unul n'a voit, în epopăa, sa 
să urmede servil sau după typicu reguleler lui  Aristotele şi 
Horaţiu. Quăci naţiunile şi evenimentele, de şi se suceedu după 
nisce legi generale "şi eterne, nu vin ânsă una; după alta, că e: 

„ diţiunile stereotypice, şi pentru quă nici datinele, credinţele 
sunt tot aquellea, nici vieţele individelor şi popolilor sunt iden- 
ice, fia-quare individ îşi are biographia sa, fiă-quare popol 
historia sa şi apoi unde a mai fi progresul daqua artele ar' 
românț în starea lor primitivă ? unde ne ammu află, sau unde 
ammu ajunge quând ori-que progres în Pictură şi în Musică 
Sar consideri că 0 eresie, că o schismă înaintea artistilor do 
o sch6lă mai vechie sau de un gustu al unei altei naţiuni ? Que 
este grecu nu pste fi roman, şi que este roman şi grecu nu pote 
fi şi gothicu. | Da
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"Milton appare pe scenă în midlocul evenimentelor que sub 
Cronwel sbucină din temelie Engliterra întregă ; chrestin în 
t6te, nu putea luă parte de quât pentru justiţie, pentru causa 
Libertăţii şi a Republicei. 

Că om ânsă în adevăr liber, se convinse qu5 Republica nu 
pâte să existe fard un cap suprem, principiu al Libertăţii, cu 
o justiţie egale pentru toţi, şi că un pater cu aquecaşi miseri- 
cordie pentru toţi, şi ast-fel să potă perpetuă ordinea, însu- 

„ flând respectul către autoritatea legitimă şi charitatea mutu- 
ală quare pe callea progresului duce la adevărata fericire, sta- 
bilând un Stat model , 

(ua să nu degenere aquea republică în despotismu sau mo- 
narchicu din partea unui usurpator, sau anarchicu din partea 
multitudinilor innorante, aquel cap supreni şi perfect întru tâte 
nu putea fi de quât unul singur Dumnedeu în Cer, aquel Donau 
Dumnegeu quare te-a iexdus din casa servituţii. Numai ast 
fel jos pre pământ toţi Gmeni au dreptul şi datoria de a fi ce- 
tăţeni liberi şi fraţi, luându “şi fiă-quare după faptele sale, 

T6tă epocha lui Milton şi tote ideele reformelor religi6se şi 
politice gravită în giurul aquestui ideal, al unui Stat liber, al 
quăruia, suveran să fii unul singur şi nevădut. « Să n'ai alţi 
dei afară de mine, > —- Deu sau Dumnedeu în quea mai naltă 
antichitate pabyloniană şi cgypteană însemnă despot, ty- 
ran, 

Vorbele de ordine, epigraphele, inscripţiunile, cu un cuvânt 
limbagiul întregu al liberalilor de attunci. eră, plin de nume, 
de figure şi de parabole biblice. Idealul perfecțiunii naţiunii 
englese se numiii Zsrael, reacţionarilor i se da nume de phili- 
stei. Londra se dicea nuoa Jerusalem ; nomenclatura, vocabo-



27 
Javului liberalilor eră, că și a franc-maqonilor, că şi a primi- 
lor chrestini, cu totul biblică. | 

Quând ânst din innoranţă, din cupiditate şi din passiuni 6rbe- 
" partiturile ajunseră la exces şi la exclusivismu atroce, quând 
sogietatea ajunse a fi un chaos horribil de anarchie, quând Inno- 
ranța se scul assupra, Sapienţei, Lenea în contra Travalliului. 
Nullitatea în contra Geniului, Talentului şi Capacitaţii, Viţiul 
în contra Virtuţii, cu un cuvânt Intunerecul în contra Luminei, 
parallogismul în contra Raţiunii . .. . attunei adevărații par- 
tisani ai Republicei se spăimântară la vederea spectacolului 
que offeriră filii Păcatului şi ai Peirei, venind a parodiă quelle 
mai salutarie şi divine principe ; attunci poetului, prophetului 
aquellei epoche nu'i veni în minte de quât neascultarea Omu- 

- ui, gustarea mai nainte de timp din fructul arburelui Sciinţei 
paradisul perdut prin intriga și amăgirea Spiritului pervers 
Soietatea nu mai pări sufiletului spăimântat al lui Milton de 
quât rebellia Răului în contra Binelui. Orgolliul nedemnu a 
intriganţilor egoisti que speculă cu aspiraţiunile legitime alle 
popolului, neruşinarez sau cynismul quel mai sfruntat de a pa- 
rodiă şi profan quelle mai sacre principe şi speranțe, îi addusseră 
aminte pe Satan cu toţi angelii lui que se revoltă în contra ce- 

 ralui şi vina amăgi şi pervertă umanitatea; îi addusseră a, minte 
causa căderii Omului, Paradisul perdut. 

Eată împregiurări, întrige, peripeții cu totul altele de quelle 
que făcură pe Homer a'şi facce Iliada şi Odysseea, pe Virgiul a 

- producce Eneida, pe Dantoa trecce vaticinând în alte regiuni 
prin Divina sa Comedie. | IE 

(Quine a fost martur occular, sau că spectator sau că actor 
În assemenea guerre civili sau a citit cu luare a minte deseri p-
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țiunea unor assemenea scene horibili provocate. de intriganții 

quei maiinfami, pote devină sorgintea de unde Milton îşi trasse 

şi stylul şi limbagiul atât de nuou şi original în epopeea, sa. 

Fată causele decăderii Omului; în numele libertăţii, despo- 

tismul quel mai exclusiv şi atroce, în numele Virtuţii, viţiurile 

quelle mai desfiânate, în numele Sciinţei, obseurantismul quel 

mai grosiar ; în numele Nemuririi; mârtea eternă a Păcatului ; 

Rellele t6te grămmădite la un locu în numele Birielui suprem. 

Quine n'a audit în dillele n6stre de frenesie generale: * u- 

“ nire să fiă, şi fiă şi cu Dracul; voisce. şi vei putâ, sparge şi 

“ vei intră... şi alte assemenea. “Hei, bine nisce assemenea, 

expressiuni făcură pe Milton a împl6 capul'stu d'operă de ex- 

pressiuni că quelle din consiliul Demonilor. * Liber şi suveran 

* mai bine în iad, de quât suppus în ceruri. „ 

Suppnnerea în ceruri este respectul legilor eterne alle Har- 

moniei universali, alle Fericirii — Extremitaţile se attingu, 

respectul Binelui şi dreptului este una, cu adeverata Libertate. 

Ănsă tă cum spiritele perverse parodiă şi profană quelle mai 

sacre. o - 

Poetul, prophetul se desdemnă la un spectacol atât de hidos, 

se inspiră, se pătrunde de Spiritul Adevtrului, de Spiritul ade- 

veratei Libertăţi ; şi departe de a invocă vre oMusă a păgâni- 

smului, după credinţele salle şi alle patriei salle nu se adressă 

de quât la Spiritul, la divinitatea que inspiră o dini6ră pe Moyse 

assupra muntelui Oreb şi Sinai, invocă Spiritul sânt al Adevă- 

rului şi datător de viaţă, thesaurul bunătăţilor, | 

Adam şi Eva sunt personagele lui principali şi colective în 

quare so coprinde umanitatea întrâgă ; miracolele, que occupă 

un mare locu într'o epopâă, se operă după credințele chrestine şi
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înta”un modu fârte natural după natura, sujetului şi a spațiulul 

în quare se pune scena. La Milton Omul 3 Adam şi nici de cum 

Prometheu que fură focul Vieţei şi Sciinţei din ceru; Femeea 

este Eva, şi nici de cum Pandora şi cu atâta mai pugin luxu- 

ri6sa şi păgâna, de Venus. Amorul este tot que este mai sacru 

în omu, este puterea creat6re şi datătore de viaţă, aftectia que 

trage ambele sexe spre viaţa conjugală şi la patul nupţial de- 

corat de mâinile lui Dumnegeu, şi nici de cum maliţiosul şi să- 

getătorul Cupido, filiu demnu de oassemenea mater. In Milton 

Focul este focu, Marea & mare, şi nici de cum Vulcan şi Nep- 

tun. 

Daqua allegor iele contribuescu mult la f umosul sau carme- 

nii Poesiei, allegoriele lui Milton sunt parabole biblice; geniul 

scie utilisă şi pe unele şi pe altele şi trage din quelle bibliceşi 

chrestine fol6se şi frumuseți cu atâta pste mai frapante şi su- 

blime, cu quât sunt şi mai originali. 

"Pentru aquestea, &ttă qud Pus adisul perdut al lui Milton, 

de şi nu este elaborat după regulele lui Aristotele şi Horaţiu, 

nu este mai puțin un cap d'operă de epopăă. Daqua Iliada, 

Odysseea şi Eneida “sunt modele de epopăă grecă şi latină, 

Paradisul perdut nu este mai puţin model de epopăa chresti- 

nă şi în specie englesă, oşită din împregiurările în quare sa 

aflat Milton. | 

Clopstock în Messiada sa elaboră” după epocha în quare s'a 

aflat, după credinţele naţiunii salle, după geniul limbei sale ; că 
t6te geniurile din "naintea, lui, elaboră şi cântă că chrestin şi 

German, după cum Homeru a elaborat şi cântat că idolatru şi 

Danau sau Hellen. 

Opera lui Clopstock nu 8 mai puiu clasică pentru Germani
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de quât a lui Milton pentru Englesi, de quât a lui Dante pentru 
"Italieni, de quât a lui Virgiliu pentru Romani, și alle lui Ho- 
mer pentru Helleni. 

X 

De vommu trecce în Galie, aflăm cu totul alte evenimente 

que au cătat să schimbe cursul natural al desvoltării littera- . 
turei locuitorilor ei. E | 

După conquista Romanilor în Gallia se întrodusse limba la- 
tină atât prin colonii romani şi prin administrațiune Ia, înce- 
put, quât şi mai târdiu prin Ecclesie cu catholicismul. Aquea- 
sta contribui spre a întrerumpe tradiţiunile şi credinţile primi- 
tive alle Galliei. Missia Druidilor încetasse mai de mult, rolul 
Bardilor que le succedusseră începi a nu mai av6 creditul de 
mai nainte. Prin cetăţi nu se mai vorbiă de quât limba, roma- 
nă (latina rustică); prin occlesie, atât în cetăţi quât şi la câm- 

pie nu se augiă de quât limba latină ; instrucţia prin sehâle 

pentru quei que se prepară pentru preoţie şi pentru 6menii de - 
elită se făcea în limba latină că în tâtă Europa catholică. 

Dupăfusiunea Gallilor cu Romanii, supravine conquista Fran- 
cilor que domină şi pe unii şi pe alţii. Francii, că dominatori, 
vin cu datinele, cu costumele, cu credinţele lor; religia catho- 

lică ânsă îi face a'şi luă instrucţiunea în limba latină, în quât 
pînă infine ajungu a vorbi cu toţii limba romană, luând aque- 
eaşi educaţiune cu pământenii subjugaţi. 

In locul anticilor cantori şi bardi, după datinele cavalleri- 
smului gothicu şi franc, vin trubadurii sau trovatori (trouvăr es) 
şi romangierii cu baladele, romangele lor. Aguesti cantori nu
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mai avea că bardii characteriil religios; sacerdoţiul catholicu ; 

aristocrația feodală, moştenind morga patriciană, influențată de 

exclusivismul catholicu nu putea tractă pe aqueşti cantori de 

quit că pe nisce istrioni. Cânturile lor eră considerate că pro- 

fane, şi limba lor disprețată că o romană barbară a vulgului. 

Tot que se putea dicca sapient, eruâit cultivat, regular, fru- 

mMo$, sublim cătă să fiă scris latinesce. Limba latină eră limba, 

sacră a Ecclesiei, limba sapienţilor, a diplomaţiei şi a sciințe. 

lor, limbă a sal6nelor. 'Tot que se scri în limba romană eră 

vulgar, trivial, Dasne demne de a diveriti vulgul şi servitorii. 

Quână, începu a se scrie şi în limba romană que eră commu- 

nă nu numai în Franca că şi în Italia, ci şi în Spania şi Por- 

tugalia şi ânsuşi în Engliterra, erudiţii Prancei n'avea înainte 

drept modele de quât capetele d'operă alle latinităţii ; mytholo- 

gia grecă se consideră că o sorginte nedesecabilă de alegorie 

din quare se putea quine-va adăpă de tot que p6te fi sublim şi 

poeticu ; erudiţii toţi era beţi de mythologie. Talentul, geniul 

autorului stă, întru a locui, fâră să er€dă, pădurele de Dryade, 

vîurile şi fântânele de Naiade, Mările de Nereide, cămpiele de 

Pani şi Sylvani, grădinele de Flore şi de Pomone ; Cerului îi 

dicea Olympu, Sârelui Apollon sau Phebu, Academielor Par- 

nasi şi Eliconi, Apei A mphitzite, Vinului Bacehu ete. | 

Erudiţii sau mai bine preciosi ridicoli se întrecea la bapte- 

smă a punne copiilor nume de Narcis, Ippolite, Aristide, Iphige- 

nia, Cleopatra, Aspasia, Chariclia, Aglaia ete. 

Sujetele,, bărbaţii celebri, heroi, cavalerii: Franșei, historia 

patriei nu putea attrage attentiunea litteraţilor din aquea epo- 
chă ; de aquestea se occupă Gmenii vulgului, „cantorii publici, tro- 

badurii, Trudiţii nu luă înainte de quât Agamemnoni şi Clitem-
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nestre, Enei şi Didone, Thesei şi Romuli, Themistocli şi Scipi- 

oni, Pompei, Cesari, Bruti, Catilini, Neroni ete, ete. 

Regulele lui Aristotele şi Horaţiu eri. legi sacre pentru dân- 

şii; a eşi dintr'6nsele sau a le călcă, a emmitte sau a adăogi 

queva, eră lipsă de talent, de geniu, era semnu de quea 1 mai 

„gr6să innoranţă. | 

"După dânşii, epopeea cătă să fiă-gnevă quare să semene sau 

cu Îliada sau cu Eneida, deii Olympului, şi ai Tartarului nu pu- 

tea lipsi; epopeea que n'ar fi fost plină de mythologie grâcă, 

că Ossianicele spre exemplu, că Paradisul perdut, eră que-va os- 

trogot, trivial; epopeea, cată să fiă plină de miracole şi cerul 

cu iadul şi cu pământul să s'appuce la luptă drâptă, homerica- 

mente. Disii maestri, veniă pentru a, prescrie numerul cântu- 

rilor, nu mai mult de 24 şi nu mai pucin de 10, pînă quând 

din definiţiune în alta, din errâre în alta, que tot depărtă lu- 

mea din adeverata şi primitiva definiţiane coprinsă în înţel- 

lesul numelui de poesie epică (poesie narrativă) ajunse Franca 

pînă la arta poetică a lui Boileau. 

„Et que cantă aquest maestru despre poesia epică: 

Ainsi la tragedie agit, marche et s'explique. 

__D'un air plus grand encor la poesie epique, 

Dans le vaste râcit d'une longue action 

Se soutient; par la fable, et vit de fiction. 

LA pour nous enchanter tout est nis enn usage, 

Tout prend uu corp, une âme, un esprit un visage. 

Chaque vertu devient une divinite. 

Minerve est la prudence, et Venus la beaută;
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Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre, 

C'est Jupiter arm6 pour effrayer la terre, 

Un orage terible aux yeux des matelots, 

C'est Neptune en courroux qui, gourmande les fots. 

Echo n'est plus un son qui dans air retentisse, 

C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse, 

Ainsi, dans cet amas de nobles fictions, 

Le poâte s'6gaye en mille inventions . . . . - . . . 

Traducem quât se pâte mai fidel, pe quât ne iartă rima, 

quă să putem înţelege în t6te pe aquest mare maestru. 

S'a vorbit or s'acântat mai nainte despre tragedie, şi termi- 
nând, începe despre epopee.. 

Ast fel Tragedia pasă în drumul său maiestos, 

Jar poesia epică c'un aer mai grandios. 

In vasta narraţiune unei lunge acţiuni. 

Prin fabulă se susţine şi traiesce în ficțiuni. 

Intr'Ensa, qua să ne "cânte, tâte 'şi află al lor locu, 

T6te iau un corp, un sufilet, o pers6nă şi un jocu. 

“D6tă virtutea devine o“putere, un Dumnedeu, 
Minerva este prudenţa, Iris este curcubeu (1). 

Nu sunt aburii sau nori que i audim a tună 

Ci Joie que se întrarmă pământul a spăimântă. 

O terribilă tempestă marinarii-ameninţând. 

E Neptun plin de mânie valurile înfrânând (2). 
41) Poetul gice qnă totă virtutea devine o divinitate, Frumusețea mai 

înteiu nu 6 o virtute, ânsă i-a venit bine să facă rima; no nu ne veni 
bine şi disserăm Iris în locu de Venus. - , 

(2) Infrânarea sau gurmandarea valurilor nu înspaimentă pe mari- 
nari din contra îi assicură. Eră mai bine a gicce: Valurile resculând 
sau înteritând. a 

3
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Echo nu € un resunet în aer la que sta dis, 

Ci-o nmnphă plină de lacrăm' que se plânge de Narcis. 

Ast fel în grămmada-aqueasta de nobile ficțiuni. 

Poetul se desțătedă în mii de invențiuni, a. 

Aqui nu 60 definiţid în genere a poesiei epice, ci în quâte- 

va versuri quate mai bune, quare cum a dat Dumneden, o ară- 

tare despre quâte a putut contribui Mytholgia în epocele hel- 

lenice şi latine, după credinţele de attunei, afară numai daqua 

„pentru Boileau aquellea nu mai pot întră între poesiele epice. 

“Acun ânsă lunea are alte credințe, alte datine, şi fiă-quare 

națiă historia sa, heroii sti, legendele salle şi fiă- “nare secol 

prodigele salle. 

A pretinde ânsă quă prin aqueste versuri se dă definiţiunea 

epopeei în genere, şi quă- fiă-quare este dator a se suppune la . 

densele că Ia nisce legi neschimbate quând se simte în stare 

de a întreprinde composiţia unei epopee, aqueasta nu s'a putut 

facce de quât nu mai în Franca, unde pămăntenii Wau putut 

urmă cursul natural al litteraturei lor naționali. 

Daqua epopeea s'ar susține numai prin fabulă și ar trăi nu- 

mai din ficțiuni, dagua ar fi nevoită, qua prudenţei să "i dică 

Minerva, şi trumuseței Venus, și Curcubeului Iis ete., attunei 

mam mai av€ nimicu de original, nimicu în progresul artei. 

Pe lângă aquestea, de quând & lumea, şi de quând 6menii 

au avut minte, nimeni n'a putut veni să pretindă quă minciu-- 

nea saw fabula este basea frumuseței şi a sublimului şi qnă 

viaţa este queea que nu există, adică, ficția, şi quă o assemenea 

doctrină să se înnalțe pînă la dogmă, şi să se dea că o lege în 

seh$le. Ma 

„In adevăr qud arta ardică realitatea pînă la ideal, pînă la
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perfecțiunea «unea mai "altă de se pâte ; ânsă aquel ideal nn 
pote fi nici monstruos nici hidos, cată să. se base pe adevărurile 
legilor, proporţiunilor şi havmoniei. | 

Sunt nisce adevăruri que s "au arătat şi se arată prin symbo- 
Iuri, que se accopere deun myster, nisce adevăruri relative, nisce . 
erori 6nsuşi que la mulţi popoli au trecut şi trecu de adevă- 
vuri absolute pentru mulți seculi. Acolo ânst plăcerea mulţu- 
mirea stă în credință, iar nu în eonvicţiunea, quă ascultă nisce 
minciuni. 

Poeţii greci s'au servit; de aquelle fibule, pentru quă cre- 
dea lumea într'ânsele şi pentru quă € însuşi poeţii află plăcere. 
în alegoriele lor. 

Mythologia, la păgâni coprindea dogmele lor, religiunea lor. 
Popolii helleni şi romani evedea în tâte aquelle fabule, şi po- 
cţii le punea înaintea, lor că, nisce adevăruri, şi aquestea nu 
numai quă erâ bine venite, ci desteptă quelle mai frumâse şi 
nobili simtimente de pietate, de justiţie la reshunavea Virtu- 
ţii, la persecuția Viţiului. 

Astădi poesia n'ar put6 produce aquella'şi efect, de nu ar 
alerg a se susține cu-eiedințele stabilite; fabula ar distruge 

tot prestigiul poesiei.. 

Poeţii antichităţii vorhiă de dei şi de acţiunea lor, pentru 
i[uă aquei dei eră, ereduţi şi adoraţi; poesia epică printr'ânşii 
deveniă seri6să, imposantă, maiestâst. Poeţii moderni, do s'ar 
luă după dânşii, operele lor ar presentă:tot que este mai ti ivoj 
şi mai de rea credinţă, pentru quă poetul ar naură qneca que 
ensuşi nu crede. Nimieu n'ar fi mai rece şi mai fără viață de 
quât o epopee, Inânduse quine va după rogulele lui Boilean , 
navrând queea que ânsuși nici simte nici crede,
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Epopăa că poemă, a poemelor quare quere într'ânsa toţi 

| generii de poesie, quere mai mult de quât ori-quare altă poemă 

condiţiunile prin quare se facu aquestea. . 

Elegia, spre exemplu, quere qua poetul în sine să simţă do- 

rul pentru quare plânge, amorul pentru quare suspină. Să te 

faci ânsă quă cânţi şi qud suspini de amor, quând Dulcinea nici 

nu există, sau quând în inimă este încuibată ura assupra '0b- 

ectului către quare îţi adressi suspinele ! 

Que ar fi iară mai nesărat şi mai immoral, de ar” face quine- 

va o satyra fără a scusă urra, de ar' satyrisă tot que este mai 

innocent şi mai sacru, tot que adâră mai mult ? 

Elegia quere durere, simţire, devotament, adoraţiune. 

Satyra quere ură, disprețu, şi să aibă înainte quelle în 

adevăr dispreţabili. : | 

Ruga, hymnul quere fervâre, pietate, enthusiasmu, recuno- 

scinţă către quelle înalte. ! 

Cum se pâte dar qua poetul que scrie o epopee, să scrie 

făr nici o credință, fără nici o aftecţiune către heroii sei, 0b- 

jectele lui de predilecţiune sa se susțiiă numai prin minciuni 

sau prin fabulă ? Frumbsă sch6lii! minunate regule ! 

Divina, Commedie, Gerusalemme liberata, Paradisul perdut 

Mesiada, sunt nisce epopee de prima ordine, nu pentru-qud s' au 

susținut prin fabulă, ci pentru quă sau servit de credinţele 

popolilor respectivi, şi pentru quă autorii lor au avut tot que 

se quere dela adevăratul poet: nici unul n'a scris cu Sânge 

rece - | 

Să venim şi la elegantul şi frumosul vers, que tractă des- 

pre echo. , 

Pentru que însă echo să fii numai o nymphiă que de atăția
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mii de anni se tot plânge de Narcis? pentru que să nu fiă ori- 

qus sunet quare resună, şi poetul după snjetul que tractă, după 

credințele populare să fii liber a'şi arătă talentul şi geniul 

după cum va, Sci mai i bine, profitând după locuri şi împregiu- 

râri 2 | 

""Tasso, quând descrie consiliul infernal, nici nw'și mai ad- 

duce a minte de fabula elegantă a antichităţii; resunetul que 

îl preocupă pe el€ cu totul de altă natură de resunetul selbelor 

şi munților; cititorul lui are să fiă transportat în horr$rea, 

quellor din infernu, şi epopeadă dar sau narră, 

Chiama gli abitatov dell ombre eterne 

Il rauco suon della tartarea tromba, 

Treman le spaziose atre caverne 

E Paer cieco ă quel rumor rimbomia, 

Chiamă locoitorii eternelor umbre 

Raucul sunet tartareei trombe ; 

'Premură spaţiosele negre caverne 

Ş'aerul orb  aquel uet resbumbă. 
* ? . 

După credinţele popolului român echo este însuşi dracul de 

"Cornea que se pune a, îngână pe 6meni prin ruine şi pe ori- 

unde sunt locurile mai fior6so, | | 

Am cunoscut un copil quare ori-unde resună sunetul el se 

ducea în adins spre a păcăli pe Dracul, şi ultima vorbă que 

cătă să resune o alegea ast-fel cum repetind'o Dracul să fiă 

„păcălit, 

„Nympha plină de lacrăme que se plănge de Narcis pote în 

adovăr veni cu.multă naivitate şi însuşi graţie a susţine o
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XI | 
Doctrinele şi regule cu quaro se crescu Omenii au mare in- 

fluință în t6tă viața lor, în tâte operele lor, şi cu cuvânt sau 
fără cuvânt ajung a'şi dă tâte numele cuvi6se schâlei în quare 
s'au format. | -. 

Nu este de mirare dar qud schâla quea mai defectuosii şi 
mai împilătâre eşită, nu din clasicitate, ci din scholastica 
hellinităţii şi latinităţii decădute să fiă numită de maestri şi. 
“elevii ei schâla classică. - 

Pe quând Germanii şi Englesii înaugură o litteratură ă, lor 
proprie, o poesie pe atât de originală pe quât eră şi națională, 
Francesii urmară pină la începutul aquestui secul preceptelor 
învechite alle unei sch6le que nu putea producee nimicu de 
original. | 

Quine nu arfi considerat sau ar” fi căleat aquelle precepte 
eră tractat de innorant, de barbar, un roman din sch6la plâvei 
numită romănescă, sau romantici, - 

Quând ajunge quine-va a fi crescut; în asemenea, doctrine 
qud tot adacă que este grecu şi roman este nobil şi demnu de 
a fi considerat, şi quă tot que este modern şi naţional nu pâte 

„Bă ne provâce de quât disprețul, că o parte din vila natltăbu- 
Jine, n18 de mirare să vedem la un Voltaire în naintea Joannei 
Are, verginii d Orleans, quă tă verva de quare eră capa- 

Sil, să nu'i însufile de quât nisce sarcasmi şi o satyră pentru 
heroina martyră numai pentru quă a fost Francesă şi nu - 
Romană, „Şi pentru quă n'a fost încai șre o principâssă, ci fi- 
lie a popolului. - 

Vommu vorbi despre aqueasta quând vommu tract despre 
_ allegerea sujetuluă.
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Chateaubriand primul dintre sapienţii Frangei şi bărbaţii de 
littere, prin geniul Christiânismului şi prin tâte operele salle 
de mare talent deschisse o eră nuoă şi pusse primele funda- | 

mente unei schâle în adevăr francese, şi chrestine. 

Dupy aqueastă schâlă se formară Lamartinii, Victorii Hugo, 

Eugenii Sueşi toți principii litteraturei contiporane. Tot que fu . 
uri adevărat talent în Francia nu mai putu fi sclavu precepte- 

lor pedantismului înşelat cu manta, clasicităţii. 

Quci învechiţi în prejudiţiurile trecutului nu putură tăce 
înaintea aquestui scandal din puntul lor de vedere, şi după lim- 

bagiul lor începută a strigă quă s'a profanat templu Muselor, 
qui s'au căleat preceptele şi legile orthodoxiei lor litterare. 

Schla lor o numiră acum mai cu din adinsul clasică , şi pe . 
quea naţională sc6lă romanescă sau romantică, ca şi cum 

a fi dis a vulgului. 

La sch6la antică, dei, regi, semidei, heroii ai Heltadei şi homei, 

toi que tinde la dreptul divin, mytologie typicali, Olympi, 

Parnasi, Eliconi locuiţi de principi, principesse şi curtesani, 

Muse si nymphe marchisate şi cu livreele lor; în schâla nouă 

credinţe chreştine, firtuţi evangelice, charitate, speranții, ” 

umanitate, historia, patriei, . heroii naţiunii, popolul, proleta- 

rul, sufierințele quellor din urmă aspirațiunile lor, învierea 

lor pînă în quelle după urmă din agqucastă morte vie. 
Quelle din sch6la d'ântâiu pentru cler, unobili, pentru dreptul 

divin; quelle din schâla nucă, tte românesei ; occupe-se vila 

multitudine de aquelle utopie. 

„ Qaine a numit aqueste dot schâle aşi? Au d6ră în antichi- 

tate Homer sau Aristotel ? Au d6ră în timpii moderni Schaks- 

peare, Milton, Schiller, Byron or Chateaubriand ? Nu, ci schola-
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sticii ânsuși pe sine se numiră clasici, şi pe quei lalţi roman- 
tici, că şi cum ar fi dis înnoranţi calici, | 
„Diflerinţa,. que există în questiune veligisă între catholi- 

cismu şi protestantismu, aqueeaşi este şi în questiunea litte- 
rară între schola disă clasică, şi între que disă romantică — 
aquecaşi diflorinţa este şi în partitele politice dise conserva- 
tâve şi în quelle gise liberali. | . * 

Cutegăm din convicţiune a dicce şi mai, mult, schla que 
vechie a liiteraturei francese își are causele cu mult mai my- 
steridse; sorgintea ei este acolo de unde sa susținut dreptul 
divin: a fost un interes al legitimiştilor qua sapienții occupăn- 
duse “de quei antici, să nu'şi mai adducă aminte de jiopol 

“şi de miseriele lui, nici de menii şi historia lui que pot să Je 
deştepte consciința de sine. 

XII 

Daqua făcurăm comparuțiunea de Sus, nu sc cuvine a uită' 
abusurile que din disgrație se commit din ambele părti. 

Pe quând domină. seh6la gdisă clasici, a priviligiaţilor, vul- 
gul,innoranţii nu cutedă u serie, şi cu atâta mai pușin a typări 

Quine se punea în zOndul autorilor cătă să trâcă mai nainte 
[rinti”un penibil purgatoriu, să'şi studie şi să'şi cunâscă la- 
tina sa daqua nu şi hellenica, că sa şi trâcă clasile de rhetorică 
şi poesie, de philosophie şi tot que se ţinea de clasile dise eney- 
clice, şi cu quât îşi studii mai )ino autorii mari greci şi latini 
cu atâta se pătrundea mai bine de frumuseţele artei, având 
înainte neîncetat; modele admirabili.
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“Quâţi apoi simţiă în sine schinteiea sacră, ardore nobilă de a 
producce şi ci, sc presentă după langagiul preţioşilor la templu 
Muselor cu t6tă sciința şi decenţa, Este adevărat; quă. se tinca 
«după typicu, ânst erudiţia, gustul, talentul și geniul se vedea 
pretutindeni în operele lor de îmitațiune; şi de eră, eu anu 
dicee servil regulelor preserise, aquel servilismu ânst se decoră 

«u expresiunea de respect; al legilor. E 

Omonii agueia avea curagiul sciinței lor, că şi al cunoscinţei 
legilor prescrise de autorităţi ; eră eu.un cuvânt leali şi oneşti, 
se presentă lumii ca, nisce competenţi i în conseiinta lor; serii 
cu decenţă şi eu luare a, minte ; scrii fiă= -quare dupe vocaţiuneia 
sa, iar nu de speculațiune, după specialitatea sa, după studiu- 

“vile şi convictiunile salle, îşi măsură vorbele. îşi lormă stylul, 

se teriă de trivialităţi şi eu atâta mai mult de que nu le eră. 
de competinţă ; eră cu un cuvânt de bună credință. 

Aquesti 6meni, de ax fi avut bunul simţ să cutede a trecce 
peste legile (quăror le trecusse timpul, de şi ar fi dis : fiă Hel- 
lenul hellen, şi Romanul roman , ânsă să facem (ua, să fi şi. 
Lrancesul frances, după cum a devenit Germanul german, şi . 
Emglesul engles; de să fi lăsat regiunile antice şi înalte, şi şi 
ur” fi pus tot talentul sprea deşteptă în popol consciin(a, de sine 

consciinţa nationale, aqueiă în adevir ar” fi înaugurat o schâlă 
naţională francesă, o schâlă în adevăr clasici cu qualităţile ş 

meritele que au avut în timpul lor şi. seholele hellenică ş 
asină, (uari mai nainte de tote iu fost naţionali. 

Hei bine! n'au lipsit pînă în urmă şi de aquei bibaţi, : 
ast-fel fu în quelle după urmă Chateaubriand, şi quei după den- 

=
—
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sul que dusseră aqueastă sc6lă naţională şi mai departe, fără
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să le lipsească sciințele necessarie la -missiunea lor, fondul 
dică intellectual şi moral. - | 

Strigările âns6 quellor învechiţi în prejudigiurile trecutului, 

şi vociferaţiunile lor făcură pe mulţi a crede quă în adevăr 
scriitorii quei nuoi n'au nevoie dea mai cunâsce vre-o regulă vre- 
o cuviință, n'au nevoie de a şi mai perde timpul prin eymna- 
siuri, qub m'au nevoie nici de sciinţe, nici ânsuşi de styl sauțgram- 
matică, pot să innove tot que se communică prin schâle, E de 
ajuns să încâpă a serie qud în dată 6 autor de schâla disă ro- 
mantică. , 

Fată începutul sarsailismului litterar.. Dela, etate de 15, 18 
anni atâţia şi atâţia se pusseră a scrie şi a publică. Se îmmul- . 
țird din tâte părţile autorii cu lipsă de artă, de talent, de mo- 
rală şi de nsuşi primele noţiuni alle stylului ; monstruosităţi 

de tte spegiele împlură tâte libreriele, cabinetele de lectură, 
tâte theatrele din capitală şi provinţie. | 

Un assemenea abus nu putea să nu dea un mai mare cuvânt 

quellorînvechiţi în prăjudiţiurile scholasticei de a critică schdla 

nucă , sech6la naţională , que: nu avea nimicu d ammestecu cu 
innoranţii. 

Qudei mediocrităţi, nullităţi au fost în tot-d'auna în toţi tim- 
pii şi în tâte locurile şi la Greci şi la Romari, şi la Germani, 

şi în schâle antice şi în quelle moderne. Toţi Grecii n'au fost 
Homeri. Pindari, şi Eschyli ; toți E Francesii n'au fost iară Cor- 
nelii şi Molieri, pentru que dară să querem qua după schâla 
naţională, toţi să fii Chateaubriangi, Victori; Lamartini ete. ? 

Arta quere talent, studiu, travalliu, geniu spre a, crea între- 
gul, justesță şi philocalie spre a perfecţionă amenuntele, şi a-
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questea le quere în tot timpul şi în tot locul, între toţi popoli, 

şi după tote sehlele. | 

Nu este vorba în artă de a'şi allege quine-va un sujet grecu 

sau roman qua să pâtă da un cap d'operă, de a descrie palate 

sau colibe de a'şi luă avântul la Olymp sau a descinde în Tartar, 

“de a cântă sau a depinge munţii, or câmpiele, stâncele or flo-. . 

rile, quelle trei regnuri alle naturei sau societăţile, de a descrie 

„ Tuptele Gmenilor, bucuriele şi fericirile unora, gemetele şi mi- 

seriele altora, virtuţi, viţiuri, patime ț6te quâte mişcă pe om 

sau umanitatea ; vorba, este qua, opera nâstră să aibă tâte con- 

| dițiunile querute de artă în ori-que timp şi în ori-que locu. 

Însuşi Boileau, que proserie numele şi faptele moderne, el 

ânsuşi recunsce quă : 

II -n'est; point de serpent ni de monstre odieux,. 

Qui, par art imit6, ne puisse plaire aux yeux; 

-Dtun pinceau delicat Vartifice agrâable * 

Du plus afireux objet fait un objet aimable. 

Nu traducemn aqueste versuri , temându-ne să nu le învede- 

răm neputința cu expressiuni că : place ochilor, că penel de- 

licat, artificiu agreavil, şi objet amabil. 

Susţinem ânst sensul şi adevărul dintr'ânsele quă ori-que 

serie omul să imite natura după querințele artei, să nu facă pe , 

grecii primitivi ai lui Homeru a vorbi langagiul curtesanilor 

din timpul lui Ludovicu XIV. ă 

Fii Brahma, sau Osiris , Iehovă sau Jupiter, fii Mani sau 
Ments, sau Numa sau Moyse personagiul que "şi "l allege qui- 

ne-va, se cuvine ânse a'ltractă ast-fel cum să vedem într'unul
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- Iliada este o poemă heroică în apparinţă, în fund îns este 
o critică amară, o satiră aquellor principi a quitror cărtă, fu 
causă de perirb atâția bărbaţi, şi daqua pronunţarăm vorba 
critică şi satiră, cată a spune quă satirele nu sunt tot d'auna 
în styl burlescu sau umoristicu. Homer critică sau se plânge * 
indirect că patriot. - 

Aqui se vede talentul, - decența autorului întru a, preînălţă 
val6rea heroilor, şi a facce cu mare luare a minte şi respect a se 
ved6 pasiunile que occupă pe capii oştirii. 
Homeru 'şi a tractat sujetul cu mare demnitate şi prin car- 

menii, sentinţele şi doctrinele lui ajunse pînă a tormi o uni- - 
tate naţională din atâţia, popoli. Homeru a creat mai mult de 
quât o Iliadă, a creat o naţiune, 

In Odysseea sujetul este unul din quelle : mai seri6se în: Ul; sse . 
se vedu simtimentele unui sogu devotat, nuui părinte călduros 

„unui rege que îşi amă patria, soia şi filiul şi străbate mările, 
trece peste tâte obstacolele spre a, ajunge acolo unde dorințele 
salle bine cuvântate îl î Îîmpingu, unde datoria îl chiamă. 

„ Sujetele allesa de Homeru îi inspirară şi stylul şi  i6te Îru- 
museţele de heroismu şi de morala. : 

Virgiliu îşi allege de sujet pe Eneea, cu scopu de a arată 
„originea ginţii latine, ast-fel cum putea să placă la curtea lui. 

- Augustu, Nimicu mai bine venit după o republică şi la stabi- 
lirea unui imperiu, de quit o origine de semideu, recunâscerea 
dreptului divinu. — Primul suveran al latinilor fa tractat da 
semideu, pietos quât sepâte, sânt daqua vommulvoi, deuânsuşiîn- 
pelliţat cu pugine defecte que se iartăla regi cu tâtă pietatea lor, 
abandonă spre exemplu o regină que dându'i ospitalitate, îi inima
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femeea unui principe. ” 

Aqueasta nu e defect marea un sânt, sau la un puiu de. deu. 
Eneida naxrră căllătoriele lui Eneea, că şi Odyssea alle lui, 

Ulysse sau Odysseu, în HMomeru ânsă vede quine-va 6menii 
primitivi eu instincte mai naturali şi mai juste. Ulysse plâcă 
cu un scopu decis, cu o voie liberă şi cuvi6să la patria, şi sogia, 
sa, la filiul seu, şi cu scopu de a liberă aqueste scumpe obiecte. 
In Virgiliu se vede, nu voiea liberă a heroului, ci destinul, fa- 
talitatea. Cerul decissesse să viiă ase stabil în Italia Enca qua 
să dea adică guvernului Romanilor o origine de dreptul divin 
Aqui & questia mare, d să scie Romanii cu toţii qud dela în- 

ceput din cer a fost destinată Italia pentru Imperiu. 
După cum am dis, quând sujetul nu este justu, cată să ajun- 

gem la sophisme. Că poet este excellent Virgiliu ; sujetul 
ensă nu pr6 îi & atât de cuvios. Eitd una din „causele inferi- 
orităţii /Eneidei pe lângă Iliada şi Odysseea,. 

In timpii lui Neron şi predecesorilor săi imperatori, lumea 
se săturasse de i imperiu, începusse a dor) republica. Lucan, de 
şi devotat lui Neron din copilărie, de şi june que contractasse, 
defecte şi Gnsuşi riţiuri neroniene, poet ânse din inimă, liberal 
pînă a ajunge a şi complotă în contra imperialismului şi ânsuşi 
a lui Neron, tot talentul poeticu şi '] pusse întru a facce oepopăă 
în fav6rea Republicei şi a cântă Libertatea, Îşi allesse sujetuj 
quel rai serios, şi alle quărui suveniri er âncă vii înaintea 
contimporanilor ; îşi allese resbellul dela Pharsala între usurpa- 
torul libertăţilor Cesar, şi între appăr atorul Republicei Pompeiu. 
Personagele sau horoii săi, şi de o parte şi de alta sunt 6me- 

4
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nii quei mai celebri din aquea epochă, Caton, Brutu, Afraniu, 

Vulteiu şi Sceva. În 'aqueastă luptă se decidea; de sârta nu nu- 

mai a Romei cia lumii întrege: Despotismul în contra Libertă- 

ii. Săşi imagine quine-va un poet de un mare talent, republi- | 

can, quă îşi alege un assemenea sajet i în favârea Republicei 

i în dillele lui Neron! . 

Nu este, locul aqui de a facee analysea aquestei epopee, de 

ai arătă frumuseţele în toţi generi, vigârea de styl, mânia sa- 

cră que pretutindeni inspiră pe un june talent în contra tyranni- 

ei, vehemnența unui sufflet în dureri, que dă viață la tote cu- 

lorile descripţiunilor salle: eră terribile pentru despotismu 

aqueastă epopăa que sbucină nu numai imperialismul roman, ci 

Ş 

t6te thronurile pe viitor. 

_Quâte anatheme, quâte fulgere putea să aibă pontificatul ro- 

man cu quare eră revestiţi deii, divi-imperatori, tâte au cătat să 

cară pe aqueastă poemă, mai vîrtos după mârtea poetului que 

perdu viaţa în etate de 27 de anni, 

Virgiliu cu Aneida veniă în dillele lui August să inaugure, 

imperiul şi să legitime dreptul divin; Lucan veni să distrugă 

thronurile ; aqueasta nu eră o bagateilă pentru imperialisnau 

şi pentru toţi patricienii corrupţi. Aqueasta, nu fu indiferent 

nici mai târdiu pentru catholicismu quare uitând pe Christu 

îşi lud de model pe. retigatul quare-dă mari pr epusuri qus nu 

va pasce oile că un păstor adevărat. | 

"Pharsala lui Lucan fa anathematisată în epocha lui, pro- 

scrisă, pînă astădi din schâle, nesciută, uitată, şi quând îşi ad- 

“ducu aminte de dânsa nu & de quât spre a o vritică, spre a 

preveni junimea de a nu pune ochii pe dînsa. Nu ne crescem
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pretutindeni prin schâle de quât cu preţineri în contra Phar- 

salei. . 

Fat6 causele pentru quare Virgiliu & clasieu, şi Lucan nici 

romanticu, adică al Romanismului. 

Juni, quâţi simţiți în voi schinteca sacră, ardre de a produ- 
ce, allegeţivă sujete că Pharsala, cântaţi heroii şi martyrii que 
au sufierit pentru libertate, cântaţi mai vîrtos heroii şi mar- 

tyrii patriei vostre ;. luaţi de maestru pe Lucan ; fiți emulii 

lui, faceţi mai bine, întreceţil pentru qui sunteţi în seculul 

XIX „Şi aveţilibertatea typarului ; nu faceţi ânsă abus de aduea- 

stă libertate. 

Despre sujetele lui Ossian se vorbesce de ajuns la locul cu- 

venit. Si 

Am vorbitu de Divina Coimedie, "de Gerusalemme liberata. 

Se observă quă dela. Homer pînă astăgi tâte sujetele se vedu 

“ alese, după îinpregiurările în midlocul quăror au trăit poeţii, 

după temperamentul, caracterul şi doctrinele fiă-quăruia dintr'= 

Enşii, şi urgirea şi țesătura lor s'a effectuat după credinţele. Ş 

datinele popolilor în midlocul quărora s'au scris. 

Ariostoy din natură gâlant, rident, îşi allege heroi erranți,: 

cânturile lui sunt assemenea de variate şi da'ncallaro că şi ca- 

vallerii sei ; dupy sujet şi omul ; cavallerii 'şi au aflat cântorul,: 

pe quare nu "la putut imită nici unul que s'a încercat a scrie - 

în aquest genere, heroico-comicu' 

Nu ne mai întârgizun despre alegerea sujetului lui Milton, i 

ammu vorbit despre aquesta pe quât ne încape cadrul aqiestui 

tactat, 

Am invitat pe junii noştri a se bucuri de libertatea ty paru- 

lui, şi a se feri de abusul cu densa;
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dând quă trece că un alles favorit al cerului un rege que avea 
mare. nevoie de iertare. Quel puțin “Voltaire, n'avea nici sci- 
ința, nici puterea de a sci a se folosi din poesia sublimă a ere- 
stinătăţii, să ne facă a ne interes de heroine că de Magdalina 
sau că de femeca que aşteptă lapidarea. N'a sciut să ne facă să 
vedem qui s'a înanualțit Gratia unde a debordat Pocalul, 
B ccă causele pentru que Henriada n'a putut treece între epo- 

peele de model. Un sujet disgratiat tractat în vorsuri pe atât 
de frumâse pe quât; de emphatice şi pomp6se. 

Franceşii ar fi avut o epopeă din qudile mai ferici, şi mai 
naţionali, daqua un talent că al lui Voltaire, ar fi tractat pe 
verginea d'Orleans după tsta santitatea, împregiurarii. A dat'o 

" însă risului, şi nimeni nu mai pâte veni spre a întreprinde 
queea que se cuvenia a intreprinde autorul Henriadei. 

„Daţi inima, suffletul şi adoraţia vâstră lui Dumnedeu, Pa- 
triei, Umanitaţi, daţi: iară Risului quelle que sunt alle Risului, 
şi' spiritul Domnului” va veni peste voi, opera vâstră va fi în 
adevăr opera de artă. * - 
“Dela allegerea sujetului şidela inima dreptă a autorului de- 

pinde succesul unei epopee ca a ori- -que operă. 

x 

Am vorbit despre sujet aşă cum pote fi el în sine şi că ma- 
„_terie informă ;' composiţia lui ânsă: depinde dela autor, que 

pe lingă qualitaţile necessarie unui poet, se cuvine a av6 îna- 
inte quând întreprinde composiţiunea, sau tractarea sujetului 
trei articole: planul operei, characterele' personagelor, ş ŞI sty- 
Mu. i
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Planul cată să se concepă naturalemente ast-fel cum opera, că 

„ori-que faptă, să aibă un capet de unde începe, şi quare în ter- 

menii artei se numesce Ezposiţiă ; alt capăt unde se termină 

que se numesce Desnodământ şi în fine midlocul que înnddă 

sau unesca ambele capete, şi quare se numesce Noda. Începu- 

tul dară, miglocul şi fnitul unei epopee că şi uni tragedie se 

numescu exposiţid, nodu, şi desnodământ. 

„In exposiţiune se coprinde debutul, invocatia şi ante-scena. 

Debutul arată “despre que avem a narră sau a cântă, este 

desvoltarea sau explicarea titlului poemei, şi că ast-fel cată a 

fi simplu şi fără emphase ; &t5 cum începu quâte-ra poeme : 

Cântă, o divă, mânia lui Peleiade Achille, 

Urra funestă, sorginte TAchei de dureri infinite etc. 

| sau 

„Arma virumqe cano 'Lroja qui primus ab oris 

Ilaliam, fato profugus, Lavinaque venit | 
Littora, . . . 

Pa sau 

Canto Varmi pieţose e! Capitano 

Che'i gran sepolero liberă di Christo. 

In iuvocaţiune, daqua este vre una, poetul invâcă sau: r6gă 

o putere mai pre sus de omu spre ai inspiră şi susţine cântu- 

rile, , Si | 

Grecii şi Romanii, după chredințele lor invocă una din Muse. 

Chrestinii şi mai virtos Românii, quând încep que-va, în- | 

cepu cu Dâmne ajuta ; quei quari se dicu mai erudiţi invocă 

Spiritul Sânţ, .
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“Milton invocă aquellaşi spirit que iuspird pe Moyse şi pe 
propheți. 

| 
-  Tasso chiamă o Musă, nu din Elicon, ci din cerul chrestin. 

_Camoens, de şi chrestin, invocă Nymphele Tagului. 
Voltaire invocă Veritatea. 

Lucan nu invocă po nimeni, că tot omul que vede un mare 
„pericol, şi uitând tot, ori-que etichetă sau cuvinţă, alârgă acolo " 
unde este expusă viața scumpilor sei. Lucan, quând ia pâna în 

- mână să incâpă, mintea i se transportă în midlocul guerrei 
Civile, unde au a se uccide frate pe frate, şi strigă: 

Staţi, cetațeni, quare vă este furdrea! 

Dante este că omul que îl fard somnul sau şi mârtea. Nici 
nu simte linia de demareaţiune que îl desparte dia deştept şi 
addormit, începe aşă cun îşi adduce aminte după deşteptare : 
ME aflaiu într'o selbu obscură ! lăsandu-ne a vedă quă singur. 
nu scie que fel şi cum. o 

Nel mezzo del camin di nostra vita 
Mi ritrovai per una selva-oscura , .. 

Que să mai prelungească descrierea aquellej situațiani ? ter- 
mină dicând qud 

Tanto & amaro qui poco piu € morte. 
O clipă mai mult & morte. 

Unde să se mai dea pas,de invocațiuni lui Lucan şi lui Dante. 
Se vede dară qut invocaţia nu d de strictă necessitaţe.: Debutul
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lui Lucan şi al lui Dante ar' fifost cu totul rece de ar' fi început. 
cu invocaţiuno; ar” fi fost, cum se gice, după typicu, şi Iliada 
lui Homer este un cap d'operă nu pentru quă începe cu invo- 
cațiunea typicale, ci pentru qud geniul şi talentul său propriu 

„a făcut tot que n'ar fi putut facco tote deele fabulei. 
Ante-scena este că un prologu que face parte a începutului. 

A 
Printr'ânsa poetul întruduce pe cititor, că printr'o uv ertură, 
spre cunoscința sujetului seu, sau arătându'i faptele dupb or 
dinea historiei, sau adducându'l d'o dată în. “midlocul eveni- 
mentelor, şi puindu'l în stare de a se orientă singur, 

Modul d'ântâiu se gice simplu, quel d'al doilea se dice com- 
plexu. Aquesta quere mare attenţiune dela poet, cum nu nu- 
mai să nu încurce pe cititor, ci să] puie d'o dată în mirare 8 
să "1 i i adducă mai mare mulțumire, Daqua poetul nu e aşă der 
erice de a execellă în modul complexu, este cu mult mai pre- 

“ferabil modul quel simplu, 

Eccă despre exposiţiune que ne prepari spre a intră în ac- 
țiunea epopeei. 

De aqui înainte î Începe nodul, que lfgă începutul cu fnitul, 
urgirea şi țessetura faptei. De aqui Începe narraţiunea, aqui în- 
cepu obstacolele, intrigele que se oppun heroului principal din 
partea vre unui inemicu. Aqui se pun în jocu interesele con- 
trarie alle vre unui rival sau alle vre unei divinităţi que impe- 
dică pe herou d'a ajunge la scopul aspirațiunilor, dorinţilor, 
missiunii salle. 

În partea aqueasta de miglocu intră tote avenimentele, tabel- 
lele de situaţiuni, de lupte, şi ânsuşi opisodele que intră că nisce 
ornamente.



58 | 

Episodele sunt nisce narraţiuni despre nisce evenimente se- 

“condare, că nisce. membrii ai aquelluiaşi corp. 

Quând episodele sunt în proporțiunea cuvenită, elle vin a 

întregi frumosul, a rennoi attenţiunea ; şi s'a adoptat că o da- 

tină qua în aquestea poeţii să'şi destăşure tâte puterile spre a. 

- încântă minţile prin deseripţiunile şi tabellele quelle mai deli- 

ci6se şi spre a punne în jocu tâte coiltrastele. 

Quând ânsă episodele sunt de o mărime disproporţionată, 

nu'pot să producă de. quât un tot monstruos, În pictură 

aqueasta disproporţib displace ochilor, în poesia epică no face a . 

ni se urri şi a perde şirul unității. 

În Paradisul perdut, nodul se formă de o dată cu eşirea lui 

"Satan din Iad. Cum descopere pământul în midlocul astrelor 

de currând create, invidia i s'apprinde, acţiunea, începe. Se fură 

dela supra-veghierea Archangelului, se strecâră în Paradis sub 

diverse forme, de tigru, de vultur, de broscoiu, şi de şârpe; in 
tinde curseşi amăgesce oredulitatea Femeii. 

Nodul în Gerusalemne liberuta i începe cu consiliul domonilor | 

„i continue prin t6te pedicele que pun spiritele infernali, prin 
încântămintele lui Ismeno şi Armidei. 

Îliada are doă specie de noduri: unul începe cu desbinarea 

deilor, şi altul cu desbinarea capilor armatei. 

Intrigele vinu spre a deslegă sau a strînge mai inult nodul. 
Urdirea intrigei cu atâta, este mai îudmânatică cu quât de- 
şteptă mai mult curiositatea, şi o ţine neîncetat suspensă între 

temere şi speranţă. e , 

Desnodământul este capătul din urmă al epopeei că şi: al | 
tragediei ; peripeţiele succodându-se, adducu des nodimâutele
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Aqueste peripeţie xinu de multe ori din rău spre hine şi de 

"multe ori din bine în rău. 

- Quelle que se termină în hine sunt; mai preferabili N are 
que facee ânst poetul, quând historia sau credințele spun şi queru 
quă sujetul que s'a alles s'a terminat cu o catastrophă a heroilor 
poeinei. Ast-feleste în Paradisul perdut: desnodămentul ne lasă 
o durere cu căderea Omului, şi cu triumphul Spiritului amă- 
gitor. Femcea ânst în fine este predestinată spre a sdrobi 
capul şârpelui ; şi archangelul consolă pe Adam, arătându'i pe 
Deul- -Omu mântuitor que vă eşi din propria lui stirpe. | 

XV 
. 

În composțiune, pe ling plan despre quare vorbind, se . 
quere a fi cu attențiune Ja characterele personagelor. | 

În epoeele antichităţii, que cunâscem între personage jâcă 
„Un rol inare şi deii. A queasta fiică pe quci moderni a amme- 
stecă şi ci divinităţi de t6te spegiele în epopeele lor, cu locu fără 
locu, în fav6ree miraculosului que bate în imaginaţiune mai 

„mult de quât la ochii? 

> Quât ânst se pun şi divinităţile po scenă, aquestea ne-fiind 

cunoscute de Gmeni, poetul le dă nisce charactere umane. At- 
tunci după - expresia lui Poppu este că şi quând într'o apă 
turburo şi schimbătre ammu vede imaginea unui astru. Charac- 

terele geilor prin urmare perd fârtemult assemănatecu alle 6me- 
nilor. In Homeru mai mult ne interesă 6meni cu passunile şi de- 
fectele lor, de quât dei lui cu atâtea imperfecțiuni. 

Homeru stette într'o epochă quând se stabiliseră nisec ere- 
dinţe şi o religiune, şi &-novoit a vorbi de dei că de nisce pă-
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rinţi şi consângi ai heroilor sti, şi qua să interesse massele, 
quăror le place atâta miraculosul. a 

Epocha în quare trăiă Ossian, şicu atât mai mult în queamai 
"nainte de dânsul, nu se vede nici un semnu de vre o religiune 
6re-quare sau de vre o noțiune de divinitate, de quit nisce 

"credinţe despre suffetelo morţilor în palatele şi locurile lor 
aeriene. 

În epopeele ossiariice tote personagele sunt 6meni, şi poesia în 
locu do a se sforță spre a assemănă divinităţile cu 6menii, îşi 
pune t6te puterile întru a ne arătă heroii. 

Descrierea. luptei lui Fingal cu Swaran, luptele între heroii 
ossianici întrecu pe alle divinităților din Iliada. 

Chrestinătatea sa mântuitde assemenea personage şi locul 
divinităţilor într'o epopeă îl pot luă virtuțile şi pasiunile, nu 
însă şi allegoricu personificate. 

Virtuţilo Episcopului D. Benvenuto Myriel, alle conven- 
ționalului G din Jiserabilii lui Victor Hugo, characterele între 
aqueste- do contraste sunt cu mult mai presus de quât tâte 
allegoriele mythologice; vițiurile, passiunile lui Val-Jan trans- 
orma te în virtuţi ne presentă un character que nu s'a putut 

vede pînă acum. 

De vommu veni la charaeterele 6menilor în genere, aqua- 
stea nu sunt nici o dată simple sau monotone ; se schimbă dup) 
împregiurări. Se cuvine ânsă a sci quine-va susțin characterul 

fiă-quăruia personagiu, fiă herou, tiă tyran, fii domnu, fiă va- 
Set. Caracterul lui Agamemnon se pâte schimbă că unui rege 
nu ânst pînă la prefacerile que pdte luă characterul lui Ther- 
ite: -
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Vedem în Achille quă'şi duce resbunarea despre mârtea lui 
Patroclu pină la guea mai crudă barbarie. Quând ânsă Priăm 
vine şi îi quere în genuchi corpul fiiului seu, Achille nu mai & 
aquel june furios ; se îmindie şi pune pe disgr aţiatul tată să şedă 
=— Nu pot să şegu, dice îndoloratul bătrân, pînă quând seum. 
pul meu Hector stă întins pe pământ fără Îîngropare. Achille la 
aquest respuns atât de patheticu se înfurie din nuou, şi iar se 
allină. — Di apoi tatălui corpul fiiului stu şi pune şi o tunice 
şi dot văluri sprea se aceoperi corpul. — Indată apoi îl ap- 
pucă furârea din nuou, şi ţipă, strigând către Patroclu : « scum- 
pul meu amicu! iartă, nu te supperâ pe mine daqua Îți va veni 
scire în iadu, qwam dat tatălui său corpul uccidetorului tău, > — 
Altă schimbare de character ; şi quâtă. nu e mirarea quând ve- 
dem cum se justifică, Sciţi pentru que sa înnnuiat si dea cor- 

pul? ? Noi ammu crede quă “lau îmmuiat durerea şi lacvemele 
unui tată; nici de cum : o spuine singur gicând: * nu puteam 

„Yesiste la rescumperarea demnă de mine que mi s'a addus, >. 
- Aqueste. schimbări de charactere tâte contribuescu spre a 

aceea un character că al lui Achille, unui principe de resbel din 
quei timpi... LA , 
Cu un cuvant, fiă-quare omu îşi are caracterul său, Bă-qua- 

re character îşi are prefacerile sale după împregiurări şi con- 
formu cu natura sa. 

XVI 

Prinoele doă părţi le covaposiţiunii, adico alegerea sujetue 
+ luişi characterele sunt nisca objecte, cum se vădu, que poetul ax-
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a le consideră, studiă şi tractă după natura lor şi după 

cuviinta querută. 

Partea a treia despre styl esteo proprietate a poetului. 

După curh este omul aşă îi este şi stylul; sau mai bine după 

cum îi €& mintea, aşă i se face şi stylul. 

Omul serios vorbesce şi scrie cu seriositatea. | 

Omul voios sau glumeţu serie și vorhesce cura să ne com- 

miunice aqueea, voie bună. a 

O minte clară şi limpede, distinge idecle şi le descurcă pu- 

indu-le la locul lor; 6td dar un styl clar. 

O minte analytică distinge nuanțele ideilor, şi'şi află vorbele 

îşi formă expresiunile cum să le distingă şi cititorii. Înfine. 

„După cum ne d şi mintea, tâte quâte exprimăm 

“Or le lămurim mai bine or mai mult le întunecăm. 

“Ag. avem a vorbi despre stylul cuvenit epopeei. Că o po- 

esie navrativă coprinde toţi generii de poeme; quând este he- 

roică, quând comică după împregiurari şi după sujetul alles, 

quând este erotică quând elygiacă, quând 6nsuşi sattrică. Sty- 

ul dar al epopeei se formă din characterul autorului, din alle- - 

gerea sujetului, din characterul şi rolul personagelor, din « eve- 

nimentele que se succedu în acţiune. 

* În genere ânsă stylul epopeei heroice se quere a fi serios, plin 

de demnitate, exprimând idei nobili şi mari, simtimente înnal-. 
te. Nu se cuvine ânst a uită quă aquest styl ori-quât de ma- 

„estru va fi, îşi are mlădierile şi varietățile salle, qudci fără 

aguestea devine monoton. : 

"Tar în quât pentru limbă, prima qualitate sau talent que se 

quere dela autor, este să scie a usă fâră să abuse de avanta-
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gele limbei în quare scrie, şi unde limba este de sine debil& 

el că un creator săi dea tâtă puterea şi graţia. 

'Tot mysterul stylului stă întru a fi fidel următor al natu- 

rei sujetelor şi evenimentelor de quari ne oceupăm. | | 

Un “sujet serios, că heroismul şi devotamentul, Verginii 

d'Onleans tractat într'un mod burlescu şi satyricu nu pâteajun- 

ge la gradul de clasicitate de generele seu comicu unde îl ad- 

duse Molire, que nu batjocori de quât în adever quelle ri- 

dicole. ' 

Numai Geniul şi Talentul, quând este în adevăr, pote cred. 

stylul quel mai admirabil în tâte limbele. Numai Adevărul 

di putere stylului de a fi sublim quând este simplu, şi de a fi 

simplu quând € sublin. El ne însufflă enthusiasmul şi admi- 

rațiunea la quelle admirabili, el ilaritatea şi însuşi rîsul la 

quelle ridicole. Şueratul vântului, mugetul Mărilor, murmura 

apelor, frâmătul frundelor, clangărea armelor, strepidul vesbel- 

lelor, şi ori-que & rident sau fioros sau teribil sau hidos şi or- 

ribil, prin adevăr numai se pot exprimă şi depinge. 
1868 Noembriu 

A questea, despre epopăă sau poesia epică spre a întroduce 

pe cititorii nostri în mai mulţi generi, de epopee din mai multe 

epoche şi din mai multe limbe antice şi moderne, dăm în a- 

queasti operă mai multe modele, unele originali şi altele tra- 

duse pe quât s'a putut mai fedel. Ma 

Quelle hellenice şi latine am făcut a se typări cu textul ori- 

ginal în facă, în favorea j junimii studidse, şi a vărbaţilor serioş 

de littere, | - ,
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T. Incepem cn poema nâstră originală întitulată Anatolida 
a quăria programimă, eră trasă âncă din ânnul 1836, şi din 
quare că o încercare am publicat cântul 1 aşă cum eră limba 
în aquea epocă. Restul, al quăruia coprins se suie pînă la cinci 
spredece cânturi, s'a elaborat în annul aquesta. N'am pr6 attius - 

„limba din Cântul-I înadins, pentru quă descriiad o rebel- . 
liune: Gre-quare din starea chaotică, par'qud şi limba ar 
symbolisă epocha aqueea din starea ei rudimentară de pe 
attuuci, 

UI. Quât pentru Iliada, lui Homer n'am cercat a facce nimicu, 
sciind quă stimabilul şi vechiul meu. amicu D. C. Aristia, cu 
deajuns talent şi migl6ce se occupă de mai mulţi anni la agqueastă 
mare operă. Viiu dar în aintea, publicului cititor cu Cantul II 
din „Eneirde a quăria paraphrase este în versuri exametre. 

III. Continuăm în Volumul al III cuopoemă ossianică în ş6se' 
cânturi intitulată. Fingal, elaborată în limba nâstră de astădi 
în versuri alexandrine libere. 

IV. Spre a dă o idee despre Dante quât s'a putut mai fedelă, 
greutatea endecasyllabului italian, condus în terza rima dan- 
tescă, ar'fi forţat pe traducător, reuşind în versificațiune, să se 
depărtede de test din causa rimei. Am preferit dară a dă o 
traducţiune în prosă quât s'a putut mai harmonică şi pote şi 

* cadentată Gre-cum, ;Que seappropie de stylul biblicu sau prophe- 
ticu şi cuvenit unui vate. Din divina Comedi» dăm partea ân- 
tâiu, 

V. Cantul al VII din Gferusaleriune liberată este tradus şi 
publicat în Currierul de Ambe sexe âncă din prima. edițiune 
din annul 1844— -1846.
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VII. Cinci Canturi din Orlando Furioso al Ini Ariosto tradus 
în versuri endecasyllabe, publicate fiind în Currierul de Ambe . 
sexe periodul al VI, quare s'a perdut cu evenimentele din 
annul 1848 se vor dă acum înaintea publicului în al III-le 
volum al aquestui Curs de poesie. | 

VIII. După aqueste v vor-veni alte încercări epice originale 
romane. 

IX. Fiind aud i în generele epicu, după recunâscerea tutulor 
litteratorilor intră şi Biblia, începând dela, Creaţiune şi termi- 
nânduse cu Apocalypsea Evangelistului, theologului, şi poe- 
tului sau vatelui Ioan. Vommu termină şi noi partea nâstră de 
poesia, epică. cu un genere de apocalypse nucă şi romană î în- 

titulată my sterele din 36 Martiu. 

- Aqueasta este materia coprinsă în volumul II, III şi IV 
despre partea, epică. 

Partea dramatică va coprinde patru tragedie atât din schâla 
elenă şi latină, quât şi din sch6la modernă sau romană. Aquc- 
stea sunt: Prometheu desmotul dela Eschy], Bratu 2,Ma- 

homet şi Hernani. “ 

Voli



_ANATOLIDA 

„ OMULSI FORTELE | 
POEMA ÎN, DOE-ZECI CANTURI



I . 

EMPYREUL SI TOHU-BOHU. |



[E 

EMPYREUL SI TOHU-BOHU - 

Inalt, mai sus de ceruri la, locul Nemuririi, 
In santa atmospheră luminei quellei vii, 

De unde-emană Viaţa, şi riul Fericirii - 

Adapă, recoresce cerescile câmpii ;
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Şi spiritul Agapei bur6dă ambrosie, 
ŞI *miărgărită câmpii aternei beatituţi, 

Spre a cresce Charitatea, angelica tărie 
"Din quari pureed Pacea, divinele virtuţi ; 

Pe muntele de aur în stânci de adamante, 

Cu pulbere de stelle, verdit de immortali; 

Umbrit de cedri etherii, florat de amarante, 
Şi unde se desvoltă virtuțile Morali 

Acolo unde-adie Zephyrul de Clemenţă 
Prin arburii Sciinţei que domnul ! domnu ! şoptescu 
În quietutea "altă, d'amor, de innocenţă, 

„La riuri de viaţă, due domnu iar MUrmuescu ; 

Pe culmea astui munte sub finda, Omnipotinţei 
Incongiurat, do angeli, puteri de Seraphimi ; 
Acolo este thronul Divinei Provedinței 
Pe mii de myriade de răpegi Cherubimi., 

Cerâscă harmonie Organe mii resună ; 
Pogţii Eternitaţii, Seraphi intrari paţi 
Sub degete d'auguri vii harpele înstrună . 
Răpiţi în adorare, de Domnul insufilaţi 

1



i 

| 

Fiinţe de simţire, cu totul de vedere, 
Contâmplă i in mirare p'eterbul Iehovă, 
In marele: panhyimniu, în sânta, preveg ghiere . 
Introgu nemărginitul resună; osană! | 

! 

„P aquellaşi thron d'a drâpta, născut în Presciinţă, 
In sinu- Eternităţii, de aucgeli norădut, 

Eternu eră şi Piiul cu Pater d'o fiinţă, 

Că dânsul fard margini, şi fard început, 

| Quând Pater al-Paterii, voind s%1 glorifice 
Că un moştean al gloriei, că, Verbu şi creator 
Puteri, Virtuţi, într'ensul să se identifice, 
Şi "ntr'6usul să cundscă p'al lor începător, 

Ceresei etherii trombe în spaţiuri resună 
Puteri, tării de angeli svol răpedi, lin so pu, 
In giuru Omnipotenţei ministri, toţi s'adună * 
Attenţi în tot amorul, ascultă, se suppun. 

Vădu toţi pe Fiiul Gloriei PaPatrelui seu dreptă 
Şi cunoscut se face Cuvântul peste tot;; 
La vocea'i mundiferă Oreaţia aşt&pti, 
Şi laudă, marire din harpole lor scot. 

. 
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Şi Spirite, şi Geniuri, şi Minţi que nasca Sciinţă. 

Se "'ntrecu să se închine la Marele Cuvânt, - 

" Prin EL să se 'ntregâscă în t6tă a lor ființă 

„Şi "ntr'ensele st chieme al Lui coborăment. 

_O nouă strbătoro în ceruri se serbâdă; | 

T'ragu toţi cu-ardâre sântă, adăucu Carrul quel viu 
Qne splende de lumină și de sciinţi deradă. 

Po dânsul se as6qă Divinul Verb şi Piin,. 

A lui de flacăr” râte iau drumu "'ntraripate; 
"Sunt Cherubimi pr6 răpedi que'n mii de ochi lucescu; 
Orele-eternităţii a dansul înhimate, 
D”'Apocaliypse duse spre secoli propăsescu; 

De angeli myriade precâdu şi îl urmâqă, 
Şi carrul Naintării propasă ne'ncetat 
Din iute în mai iute şi "n callea/i însemu6qă - 

Ş * AI lumii Plan symbolieu, d'attunci predestinat. . 

Tăria încongiură in santă harmonie, | 
Şi cerurile tote de glorie se "mplinescu; ., 

„Dreptatea, Adeverul, Sciinţa, Bucuria, 
Resar într'a lui urmă, şi Grescu şi se 'mmulţescu.
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Tar spiritele “ntr'ânsul prin traggerea centrală 

“ Celebră hymeneul ardând că, mii de sori 

Fiinţe mii într'una în nuntă-universală 

O flacără din flacar” volvore din volvâri. 

- Al Păcii spirt 8 una, cu-al Dragostii,- Blândoţei 

Al Dragostii şal Păcii într'ana se unescu. 

Cu-al inteligenţei ş'al 'naltei Frumuseţei. 

“Şi tâte iar în Domaul şi crescu și vieţuescu. - 

"Tot este viiu în ceruri, şi totul d viaţă 
Ş'o sântă harmonie Ş0 unitate facu; 

“Un plan ă tras d'attuneia şi totul no învaţă 
Qud sufiletele nâstre tot ast-fel se înfacu, - 

Tot ast-fel se mărită, tot ast-fel se "mpreună 

„ Aşa pureed, şi ast-fel solia'şi împlinescu 
Aşă 'ntr'a lor Agape că flacăr”' se adună! - 

Şi tot așă că rade la centru se unescu. a 

" Ast-fel Fiul Puterii în glorie "naintâdi 

Din margine la alta în drum triumphător 
Tuţimea, 'naintării prin ş6pte cuvintedă; 

Şi vine iar do şâde pe thron imperator
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Se împle tot de glorie, de laudă, mărire, 

Un singur. Cap archaugel remâne jamişcat ; . 
Distat în deitate, putere, fericire, | 
Iar că ministru-al cerului, el singur protostat. 

Onori şi nemurire, tărie, libertate - 

Avea în quelle "nalte, de tot se bucută; - 
Ci, cum vtdu Cuvântul, a, lui divinitate, 

"II desvoltă în sineşi, şi greu îl appăsă - 

Stă mut marele-Archangel cu degetul la gură 
Stă, neclintit la, postu'i şi buzele 'şi muză, 
Ferbea, trafia, 'ntr”6nsul; ferbea, frigur” de ură, 
D'a tâmplelor bătaie ochi, facă se roşiă, 

 Horribilă durere de frunte îl coprinde, 
Şi fruntea i se înflă, nu'l mai încape locu; 

„In cugetu'i prin ură concepe și s'apprinde,. 

Tarhâdă apostatul, o spună &, un focu, 

Plesnesce al lui creştet — Nasci Paeâtuirea ; 
- Prumosă şi ridentt îi svolă în pregiur, 

Archangelul resufiă, resaltă ?n el sinţirea 
So 'ncântă d'a sa filie ântâiul Duh spergiur.



i
 
—
 

Se inamoră ; ea îl răpesce, 

„Și mii.de angeli o numescu sor,. * - 
„La toţi ea ride; ascuns fior: 
Pe toţi. petrece. — La toţi clipesce,. 
Pe toţi provocă la taţi se 'ntinde, 

Ca toţi d dulce; ochi ii Yorbescu ; 

ŞI capu şi inimi.la, toţi apprinde, | 
Ardu de: placere, tremur, dorescu, 

Que mare şi terribilă la angeli încercare ! 

Pe quine frumuseţea-"i nu'l ar fi turburat? .. : - 
O Filie Warehangel, nascută 'n cugetare, : 
O femine în spirit! Frumosul incarnat ! - 

Rapindă, graţi6să, plăpândă-amâgităre, 
Şi umede şi rumeni dulci buzi de Lucifer, 
O facă de speranţă, şi mâini pr& datatore, 
Un viitor ferice frumoşi'i ochi offer. 

A sexului ei graţii inspiră voluptatea, 
Şi farmecu peste farmecu în corpu'i aerin 
Miscarea, ei seduce că ânsuşi Libertatea. - 

Şi "n faca ei străluce că fulger în senin,
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Cochetă fard margini, cerescă curtesană, 

Incaţenă voința, pe toţi îi captivă, 

Şi toţi în ea văgură de cer o suverană ; 

Spre-a'i merită, favorea, a 'npăraţi doriă 

La toţi le vine "n minte â 'şi pune residintă, 

Mai sus de thronul Păcii, ş'a se 'ndumnedei, 

A “şi 6nsuşi, a smulge pe s6mă şi provedinţa, 

ŞI sceptrul Pre-tăriei spurcat a mânui 

In spiritul tyrannidii, strigard; Libertate! . 

O mască-amăgitre infamei Tyranii, 

Iar boltele etherii resună, Strâmbătate! 
Din margine la alta, trosnescu din temelii. 

A reuşit cocheta; dar tina ngălbinasce, 

L'al seu părinte-alârgă, şi ochii îi sclipeseu, 

Şi tremură la sinn'i, de el strins se lipesce, 

La pept şi-el o stringe, şi 'ntr'una se unescu, 

Bubue Cerul ; se se6la Impăratul 

Dudus etherul, qud pasă urgia; | 

Fulgere, vâlvore în spaţiu şerpuescu ; 

Focul se'ntinde, curăța Păcatul, 

Marea-explosiune arrestă-eternitatea, ;
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Salt firmaimentul şi sorii se spăimântă, . 

- Cugetul de erimă pe unda se'ntinde 

Tot desfigureagă că tresnet incinde ; 
Pocu negru şi roşu lumina se preface, 

Plumb ă uşurinţa şi cerul se desface ; 
Cadu rebeli "n spaţiu, şi vijiio cădând, 

Chaos, abjs mare "i aşteptă căscând 

Pică şi se schimbă pe quât trecu din ceru : 
Capete de angeli, de demoni piciâre, | 

„Arripă cer6scă una, se mai vede, 

Alta infernale la vale "nnegresce, 
Monstru Ia alți capul în abys precede, 
Talpele, lumină în cer mai lucesee.— 
Negri, fumegândă acum sunt volvâre | 

Nume, suvenire din ceruri le per. | 

Se "'nchide Empyreul: Că fulgerul strălucea 
Un gladiu de flacări que ţine Michael, „. 
Que myriade d'angeli commandă şi conduce, 
Şi pacea le annunţă pr6 blândul Gabriel. 

Ca tremur şi terrâre să stăm pe locu cu frică | 
«La toţi attenţiune ! — Cadutul 8 Satan! > 
Satan ! resună cerul, Satan ! se 'nalţă pică 
Satan ! din spheră, n spheră, şi 'n chaos urla AN!!!
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Cu mult este mai nare căderea spirituală 

Şi nu pot fi cuvinte a se assemănă, 
Cu ori-quare cădere que & materială 
E mică assemenare, concret a se-arătă . 

- Quând aste întunereci de lumi nenumărate 
Nestrâmntate astre, şi sateliți planeţi 
Que'şi ţin alle lor giruri prin călli preinsemnate, 

Sori, centre partiale spăimântători comeţi ; 

Quând tâte s'ar exmulge din m:r6 concentrare , 

Eşind din a lor axe, şi nu s'ar mai ţine, | 
S'ar” precipită 'n spaţiu spre-eterna. lor perdare, 
Şi naa peste alta, sdrobindu-se ar căd6, 

„Ast uet que ar facce totala anomalie 
„ Ammestecul, ciocnirea, sgomult material, 

In cârtă eleinentele, cutremur în tărie, 
Nar facce atâta ust cu-ast sron spiritual. 

" Că, sârele de mare, mai mare între stelle 
Şi stinşi d'a lor lumină că Urius, Titan, 
Așa, cadu legi6ne de spirite rebelle 

| Moloh, Baal, Asmode, Dagon, Rimnon, Satan,
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Cadu răpedi noă ile, caderea, se'ndessdă, 

Din regiune într'alta mai răpadi vijiescu, i 
Se 'ntârce fiă-quare, spre ceruri să mai vadă; 

Şi trasnete "mmalţite din urmă îi ajung." 

Cadu unnl peste altul ruirie spirituale: :: ': : 

Şi sa resping terribil în spaţiu se 'ntind ::!-: 

Miuţi, spirite stupide, perverse și fatale : : + -- 

CA flacare in vortici tot chaosul apprind. : 

Si cadu căgând că mintea, s'affundă în turmente, 

Virteje ascuţite, şi tot sa ascuţescu, 

Şi gueră vilvorea, că lupta 'n elemente, ' 

Şi negri, gust s'aftundă, cu-atâta se "'negrescu. 

Plesnesce Universul, Abysul se despică, - 

| “Tartarul se deschide ; de focu un ocean .-: 

Se 'n tinde fârd margini, şi demonii tot pică 

Quei mari tot mai "nainte, din toţi mai greu Satan. 

Aquesta, că alt s6re, si âncb şi.mai mare!! 

Şi rapede că mintea, cu. ust ajungând, ' 

In Tartar urlând cade, s' affundă câ "ntro Mare 

Quât universu. "m spâţi u deschide volborând, -: 
6
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„Se varsă, stropeseu flacări, —: că insola, resare 
Lăut în focul Gheenei, că "n jurământ fatal 
Uimit scutură capul, se 'mnâcă de! turbare 
Și grinţă. la ardinţii terribil, infernal. 

Cu-aquellaşi. scomult cade şi Belzebut, Aslaroh, 
Talmuth, Hamnos, Asmode, Dagon, Mamuth, “Baal, 
Asloret, Isis, Orus, Moloh, Balmol, Bria'oh, 
Brihmauter, Gorgon, Bulhah, Rimnon, şi Belial. 

“ Tartarul sbiară, grinţă și tremară "n turbare 
Şi ţipete tevribili, resțipă, bubuescu ; 
Lung urlă şi resuriă, vendictă, resbunare, 

Blestemă Provedinţa, la ceruri greu hulescu. - 

Că unde 'ntăritate quând stă, o vijelie, 

Desmăsurate unde quând grele, cad,  plesnescu, 

Aşă munţii de flacări dnp'astă-anomalie 

“ În flisv plesnescu, se"nalţă, iar cad, și iar plesnesci, p , »l ; 

S'allină-apoi tumultul şi numai 8 vedere, - 
Profund, mare "ntunerecu în midlocul de focu, 

"Verteje de fum negra rot6dă în tăcere ;; 

Sdrobiţi abiă Demonii se 'ntorcu își cată locu,
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Şi que locn s%şi mai afle? îu: locul de durere. 
În locul din afară şi unde nu ajingu n." 
Nici Pace nici Repaos,.. nici senin de tăcere : 

Eixoticu întmierecu ş'eternul suspin lizgu ? ..: 

Quând s'ar luă unime în locu de măsurare - | 
O raqă dela S6re şi pînă la Pământ, -.- -: 
D'aqui pin la ceruri d maro-depărtare! .i:! 
Unimi d'astă măsură nenumărate sunt. +: -: 

Sau quât este din centru al centrelor tăriet 

Şi pînd peste polul şi quol mai departat, 
Do şâpte ori atâta, Principul Fericirii 

A "mpins Reul din ceruri damnirii reservat., 

A qui statuţi Iemonii delunga, lor cădere, 
De trăsnetele juste pătrunși și sfişiaţi , 
Încep să mişuiască în vasta, încăpere 
Într”'un noroiu de flacări de tot desfiguraţ. 

Juraţi d'attnnci la relle, l'a Cerului urgie, 
D'attunci assupra lumii inventă și trimit, 
Invidia-Impostara, infama Calomnia 
Si Morburile tâte, Pecatul immulţit.
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Corrupţiunea tântA, Trufia tmpilătre, 
Codarda-Hypotrisie, parodiat amor, :: 

Terribila Minciune, şi Mortea, destructâre :.. 

Discordii paricide,: Resbel uceidător. 

Ori-que flagel al lumii şi ori-que sacrilege : 

Şi guerrele civile aicea, sa încep , 

D'aicea screme Iadul şi domnii fă. de lega - 
Pop6rele rebele .aicia se concepu. . 

1838.
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Ai dis : fiă lumină! şi 6ttd sunt, Eterne; 

Implut-am universul că peplu înpregiuru' ţi, 

Şi Spiritul vieţei 50 pârta peste ape, 

Patrunsu-s' a Abysul d'o' mystică ardâre” 
N) II | 

"Se a coprins fiori ;
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Tresare, şi concepe. — Ai chaosului germini 
Spre viaţă şi spre nuntă aştâptă a ta voce. 

Materia inertă, şi vagă, şi informă 
Se pane în mişcare. — E plin, plin este Ceral 
De gloria 'ţi atornă, şi pesto tot; splendârea/ţi 
Prin mine se revarsă suavă, lină, blândă, 

Archangeli ai Puterii! voi Eloimi, la faptă, 
Glorificaţi pe Domnul prin operele vâstre, 
Cântaţi, qudci vocea vostră d &nsuşi harmonie, 

Creaţiă divină. 
CA fulger din tenebre am resarit lumină 

„ Lumină creatâre, 

Şi'n Chaos equilibru şi ordinea se pusse: 
Tenebiele d'o parte iau numele de n6pte, 
Şi părţile luminei din“Deu se numescu did. 
Tot spaţiul se împle, şi Timpul ia măsură, 
Se face prima seră, se face dimin6ţă, | 
Si poriodu-aguesta, qi una se numescd, ' 
Lumină, intunerecu, glorificaţi pe Domnul, 
In did şi în noapte eternu pr6-inălţaţi'l ! 

po II 

FIRMANENTUL 

Ai dis să fiu, şi tt l- -omipotenta” ți voce | 
Din planul Presciinţei extinsu-m' am că domă
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La sântul tabernacol, nemarginitul templu! - 

'Țessutu-s'4 "npregiuru'mi catonă-adainantină 
“Prin quare se ţin tote: — şi m'a încins tăria, 

În tot nemărginitul, în multul "nalt de ape, 

Mai 'sus de quât: Zenithul, mai jos de quât Nadirul 
Sub talpele' ți divine. ai dis să fiu tărie 

Şi solidar cu tâte..-—, Chi: matu-in'ai pe. „nume : 
„a Si Pirmânent "mi-ai dis, „n i 

D'assupră'mmi:ascinduri că spirit! ape vergini, i 
Şi quâte se nuntiră'sub mine descindurd 

"Să fin fetundate. e iii. 
In niglocul lor, Dâmne, m'ai rotungit că, domă,;: 

mii" Si cord al meu nume, + iri ri 
Oonriusul far margini omnipotonţei- Talie, ::.:.: 
"Te bucură, Eterna ! Princip al''Frumusoţei !: 1... : 
Qudei opera "ţi 8 mare ; ş'o recunosci de bună;:: 
app i , Pt 

7 ! ' 

Se face iară S6ră, so facă dimindia; 

Ai Historiei Angeli, în doltelo eterne, 

| „ Inserieţi dioa-a doa. | 

Glorificaţi pe Domnul, Aud stat 3 al ai nano, _
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„II 

APELE - 

DPI a ii : „Vocea, Domnului peste ape, 

_ „Peste ape sloria Lui. 

Puteri priordiale, principe, Eloimi, : 

La nuntă, la creare sculaţi ! suntem chiemate: 

Prunci-angeli ai Recdrei ca arrip' diaphane . 

 Lmbidg că-adamantul; + 

Formaţi-vă în roă, din roă "n'picăture, 
Din picăture "n pl6ie, cântaţi și trageţi danţul, 

Descindeţi şi risorgeţi, formaţi fontân” piraie, 

Luaţi cursul în rîuri, systeme, congregaţii, .... ...: 

Împleţi şi vălli ş'abysori, şi Mări, pelage tote, 

Formaţi de : ocâane catena prelungită, 

Şi trageţi, trageţi hora; îneingeţi tot pământul, 

„Seăldaţi” l, fecundaţi 1 ; Il; 

“Din sinul vostru sit” 1 qud esse că Mirssa i 

Din nupţială, baie.- 

S aude-al | picăturei încântatorul timbru 

Ca-adamantine cârde da vânt tufiorate ; 

Fontâne, sorginţi vergini, uniţi susurul vostru 

Cu-a rialui murmură, cu uetul cascadei, 

Cu spumegosul gemet fugoselor torrente,
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Cu gravul flisv al Mării, ş'al valurilor muget,: -! 
: Pangosmie-harmonie ! :. 

Ss laudam po Domnul din dueile pr alte 
Şi quelle mai profunde! 
CA tunetu-a lui roca resună pesto + ape; 

A gis, şi âtto Suntem. 
Quât d de bive, Dâune, auând ta di. du adina 

Appari că o mizâsă, o Matter 'Terră sacră, . 
„ „Prepară-te de nuntă; ; . tei 

Pe creştetul tău pune a munţilor cor6nă, ;i:., 
Plini d'aur, de, rubiue, smeralde, ihyacinthe,:. . 
Saphire, adamante, de 'niregile'ţi tesauri, 
Ai munţilor 'malţi cedri, dumbravele- ebenine 
Şi fructidorii arburi adorni de multa fîl6re. >; .- 

“Sunt brunele' ţi „cosiţe,. reg gala; ţi capellură,. TIE 
Aromele lor tâte, cosmeticele talle, | 

Să inflorâscă pomii, să'şi dea, alle lor fructe, 
Să germine "n tot locul Şi h6rba g'ori-que plantă, 
Desvâlte-se ori-que lore; resfire-se mirosul 
S'adorne, să profume:talamul tău de nuntă; : 4 
ŞI aşternutul candid 'amorurilor tale : 
Intindă-se "n tapste, archetype modele



$2 

De ori-pue ţessătură, de ori-que adornare, - 

Ai graţielor Aogeli, formaţi cununi, festâne 

Spre marea serbătore. 

Cântaţi, flori, bucuriea, şi Judaţi pe Domnul 

Pe idioma vostră, vă exalaţi profumul 

“Spre ceruri că thămiie, Vormaţi sublime- aacorduri,, 

Harmonie d arome, 

Natura sie, "a nunta, serbare- anivarsale.. 

La gorminare plante Ş 'otornă propagare, 

Pe generi, şi pa spegii vă daţi a vostre fructe 

Cu propria semânţă, ş'a lumii âbondanţă ;.. -.. 

Glorificaţi pe Domnul, qu'aroma vă e hymnul 

Şi sacrificiu fructul, 

Eternul se complaca în existența vâstră,: : - 

Contemplă, —şi & bine! . --:: 

Si iar să face sâră, şi iaroşi diminâţă | 
In deltele eterne se 'nserie dioa-atreia 

, 

ASTRELE 
! 

A dis, şi sto suntem laminători ai lumii, - 

Strălucitâre Heliu, sori, principi de lumină, 

Focare archicentre de rade, de splendâre.. .. .:..;
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Planeţi, astre, Iucsferi, systeme. de lumină : 

Să liudăm pe Domnul ! . | Ş 

Spre luminarea gillei, spre luminarea nopţii: : 

Iu firmament ne pusse drept candale de aur 

In templu stu quel nare, a Sa 

A fi imagini Onsuși nespusei lui splendre ! . 

Representaţi pe Domnul, narraţi a lui putere. 

Şi gloria'i divină prin legea, que v& pusse. 

Lumina vă 3 vocea, prin ea vorbii vederii ; - 

In cursul periodicu vă exprimaţi cuvântul, 

Distingeţi între vară, distingeţi între iarnă, | 

La timpi, la anni, la ille fiţi semne nemetabili ; 

Aquesta vă d legea. 

Armatelor de stelle, străbateţi firmamentul,: 

La reghiele râstre glorificaţi pe Domnul, . ;....:: 

În tot nemărginitul, fiţi echo Pa lui voce, 

».. Mudei ice: guă 2 bine, | 

Sa” face sâră, se faca diminsţă; - ... . 

In tablele eterne se "nscrie gioa-apatra. 

j.: 

,... PESCI SI PASERILE. 

A Domnului iar voce resună peste ape, |. 

Şi aerul şi Marea se imple de viaţă. , |
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Dau ramuri zoophyte, polypii iau simţire; -. --: 
Se împle tot abysul, coprinsele marine 

De lucitorul nacru; de candidele perle, 
De rumenul coraliu, : 
Inn6tă pesci "n ape, în aer passeri srolă; 
Şi bine-cuventate d'omuipotentă voce; 
Tresar de Bucurie, celebră fiă-quare. 

Amorurile salle, 

Spre-eterna propagare i varia mmulțire 
De generi şi de spegii, 

Cântaţi, din arrip” bateţi, fiinţe srolătâre, -:: 
"Nalţaţi la ceruri hymnul prin cântecele vâstre; -! 
Voi notători assemeni jucaţi-vă în “ape, | 
Îinpleţi copriusul Marii; câmpiele-etherii ; 
“Sunt bine-cuvântate a vâstre tinereţe 

"Si candids fiori. 
Laspectul vostra Domnul, exclamă, quă & bine. 
Si vine iară s6ra, se face dimin6ţă, 

“Se'ncheia dioa-a, cincia. 

VI 

ANIMALELE PEMENTULUI 

La viaţă, la lumină, "n sus ori-que suflare, 
Jmaţi formele vâstre dela insectu ŞI Verne :
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Şi pin” la patrupede que pasceţi câmpi, dumbrare,: 

Si pind la selbajici alle pădurii fre: Ma 

Eşiţi perechie tto în masculi şi în fomini; | 

Serbaţi nuntele v6stre, ră propagaţi în secoli |, 

Pe generi şi pe speţii, vă reproduceţi semeni, .. .:; 

Nutriţi, vă cresceţi puii que îşi aşteptă cuibul, ..; 

„Antăiu „la, sînul vostea, şapoi Ia al .Naturei. |. -+ 

Ospeţn universale que "tinde srorefiața Ne Ş 

La tot que d viaţă, la tată resufflarea.. i 

S'a pus şi vo lege, urmaţi dup'a ei vose, | 

VE îmmulţiţi şi cresceţi, glorificaţi pe; Domnul: 

In varii idiome după natura vâstră, SR 

Quăci bine-cavântate, aveţi o Provedinţă .. 
Qne'i place să ră ţiiă, şi dice quă 6 bine. N 

"Cap d'operă la tote, la vocea omnipotente, o 

Drept în picidre Omul appare că un rege; 

Contâmplă universul, cer, s6re Tună stelle, 

Şi par” qud va să sr6le, în sus să'şi ia avântul. 

Se uită în pregiuru 'și, contâmplă munţi, văi, câmpuri 

Şi tot quare germină, şi tot quare resufilă ; . Ş 

Şi flori şi păserelle, și arburi animale, |. 

Şi tot que este 'n mare şi tot que sv6lă n aer; 

,
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Din t6te Omul simte mysterisa voce: * i i: 

Qae'i spune qud 8 typul, imagina divină. 

Contâmplă, sa contâmplă şi Deul că și Omul:: 

In sus se uită unul, ardică ln cer fruntea, : 

Umana- -intelligenţ simte pe deu în sine, 

Iar Oreătoru * și vede. în Om assemănarea, î;: 

Şi se dilictă 'ntr'nsul: — « Creat'amu po Om adică, 

« Imagine divină, assemenarea nâstră, + 

+ Ve immulţiţi şi creseeţi, și dominați pământul. - 

- VE bucuraţi de dânsul; a vâstră-avere este, : . 

< Al vostru heritagiu ; şi tot ce 3 pe: d6nsul Su 

« De domni să răcunâscă, > iii: 

Ci rege peste tâte, de que Omul 8 singur, 

Quână tot quare viadă și simte şi se mişcă: 

Işi are şi soţia ? — 'Tot animalul este 

Un individ în parte, perechie doă corpuri, 

Iar Omul 8 androgyn, consârtea, lui 8 'ntr' &nsul, 

In sinul său o pârtă, la înimăi palpită 

Ş'o simpte qub vina, —- Bărbatul şi Pemeca” “| 
E Ellu şi Ea "n preună, aqueeaşi creatură, 

2 Acelaşi corp! şi carne, ! 

Vivificaţi d'un suflet, trăind aqueeaşi viaţă, 

Amorul lor nu este unirea întâmplării 

Attracţia que trage pe” “vită către vită; 

E'paltul suveranul amor al Proredinţei
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Seraphica ard6re que suflete me ap 
Ş'aqui transpare Deul. tt 

Inalta Beatitute sdendu” şi a sa fapta 
Intr'6nsa se,dilect, g'exclamă,: Vine-fărte!.;, 

Sa face iard s6ră, se face diminâţă,, i 
In daltele eterne. se'nscria dioa a ş6sea,. 
Şi'ndată Creatorul, reintră în Tepaos, . DE ai PI 

ICI DE Eat A E O PN a 
NIL 

Qnât esci de mare Dâmne! şi quât de admirabili 
Sunt operile Talle!: 

Glorificaţi pe Domnul, Puteri, Elvimi, Angeli, 
In harpele Seraphici cântaţi prăinălţaţi'l : 
In cer şi pretutindeni resune: osanâ! 

Lumină, inţunerecu, puteri şi elmante, 
Sori, astre şi lucsferi, resuue firmamenţul 
De laudele vâstre, +: _ 
i Pamente, trage danţul în cercul hore talle; 

Si tot que este assupra;ţi ardico a sa voce 
Şi ragă către ceruri, — Ai munţilor nalţi cedri, 
Plecaţi al vostru creştet, vă inclinaţi, o arbori, | 
Si plante quâte sunteţi, verdţă, pom, şi flâre, 
"Nalţaţi profumul rostru. 

Tot que viagă 'n Mare şi tot que sv6lă "n aer 
Şi pre păinânt se mişcă, şi Omu şi animale ” 

7
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Pe idioma, vâtsra,, pe limba” şi fiă-quare rs pi 

Uniţi vocile vâstre, şi 0 Cer. ul și Pămeniul - 

Resune osană! - ae 

Materie şi Minte, cântaţi lauda, măre- 

Cântarea Creaţiunii, Panhymniul. Fiioţei! - 

Cântaţi dioa a şâptea a Domnului 1 sântă : 

Sânt, sânt, sânt este Domnul, Omnipotent Eternul! - 

Plin este Timpul, Tocol; plin Cerul şi Pământul 

De eloriavi i divina
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Acolo fu pus Omul că "n sinul Fericirii, 

Şi rege peste tâto, de tdte a, dispunne 

Şi a se bucură 

Că un străin şi singur, uimit, fără să scie 
Nici cum, nici unde s'află, nici d'unde aqui venisse, 
Stă jos pe flori, pe herbă şi resufiând profumul 

În dulce reverie, 
Se uită, vode lumea pe quât vederea-ajunge 

Şi'n tâte quâte vede, nu scie să distivgă 

De partelo d'apprâpe, distanţă "ntre objecte 
se pipiie şi simte sensatiune duplă ; 

De pune la ochi mâna, el simte tot d'o dată 
Cu mâna şi cu ochii; de îşi attiuge fruntea, 

Simţirea'i e "'ndoită ; şi "n “degite şi'n frunte; 
De'şi pipăe genuchii, assemenea simţire, 

Asseinenea cu peptul, cu monihrele lui tâte. 

D'attingo "'u pregiur hârba; de îa 'n mână îlOrea 

Nu simte tot assemeni că "n prima pipăire, î 

Prin degite pricepe, nu ânsă şi prin îl6ro, 

Ardică la cer capul, şi sorele ii pare 
Qud n ochii săi Stenluce, şi "ntindo. aro Dragul, 
Sa ia sorelo * n 1 mână. — Ci sate în picire, _ 

„dud sorele- d dsparie, Dai 
Assemeneacu munţii, asemeni cu dambrave, A 
Cu pomi, cu flori, cu fructe voesce s% le- -attingă



Cum s'a attins p6 sin6;; cuni quelle:din pregiuru'i. 

Se mişca şi cu păsul se'ncerca, să le-ajungă ; +. îi! n) 

Se măsure distanţa cu-a tastului simţirei: tz îi 

Că, ochii la lumină, aşă iso deschide... îi trim li 

La Minte, cugetarea, şi 'ncope a distinge ii iii: 
Între aqui ş'acolo, între sujet ş'objecte, *-... iz ini: 7! 
Pe sinele său propriu din tot.qus nu t sino..::4 

    

La inceput credussa qui tâte'eră 'ntr'âusulii!: : i iii 

Quând vine Pruncu ?n lume, “abiă, condus cu annii 

Ajunge să cunâscă ni! studiul prunciei . 

Şi al copilăriei, în annii-adoleseonţei,: «+ site tii 

Quâte ajuus în flâre, că juns:l0'cunâsce, : 2: 

Şi judecă şi scie: — Qu'ncotul se deprinde: ...:.! „a! 

Ca ori-qire cunoscinţă. : ** : iznii 
Iar primul omu appare din mâinele divine, -.:.:: 

Intregu şi de o dată plin: de 'vigăre june, +: zu: cz? 

Apt d'a distinge "n das din Rou şi dintre Bine,:: ::; 

Şi mintea/i se desv6ltă iîn'quate-va, momente ** ini: 
Cum nu se mai-desvoltă la, noi posteritatea” îi fiii: 

Cu annii şi cu secoli, isi i tri 
Incepe să se miste, voiosce a cun6sce,. -"!: i: - 

Attinge, şi numesce objectels pe nume, vi: ei ci îi 
Ea plantele d'a rondul, se uită la văi, dâluri::: ii, i 
La riuri, la fontâne, la câmpuri la dumbravă, 

În tâte se 'nţellege, şi dup'a lor natură 7. 
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«i 5 + Prin nume le define, + e +: ici re sir) 
Cu tste so cuuâsce, cu tot quare'vegetă,. .-. : pa 
Cu tot quare viadă, cu pasere cu vită; ie i 
Şi] recunosc iar tâte de domnul lor şi rege, ni ::1..: ji: 
Pe din ainte'i t6te;: voisse, Fără tâmă - is 
Perechi şi după spegii trecu rânduri spre “nchinare:-. .: 
Trecu passeri, păsserelle, şi ciripă şi cântă: - +: ui: 
Cu sogu'i Philomela, şi: amoros Columbul i 

- Cu tânăra columbă, fedela Turturellă. .* ..:. : - i 
Sa Cu sogul. viței sale, .: iii? 

Borbecele cu Giea, Janicea lângă Taur i.i:si:i ţ.:- 
Cu-a sa Lion Leul, şi Tigru cu Tigressa: îi. 

-Dena, Lup, şi Vulpe vin umili înainto'i, - 
Cu limba îi săruta, picidrele şi mână: 
So tăvălescu, se JOcă, 'şi ârată bucuria, iri 
Spre semnu do malţumire, luânda'şi : al lor nume i, 

Şi trecu.l'a a. lor :păsciune şi jocuri înnoteita- :- Ji 
"Junicea cu Liona sunţ bune vecinelle, - . i... 
Cavalla pe 'Tigresssă, Yoi6să pune marra,'.,. +... pare 
Tigressa pe Cavallă c'o laba pufulină - 
O mângie uşure, şi mutual se cârcă a: 
ŞI plu'la Pisicuţă, cu Soricellu "n lao: 
Şi jâcă resăltându'l că pruncul cu o minge, 

az



  

Pi - 
o 

pe Da. în. „n : a aia ul 

ate e la 
În tâte Omul site nespusă bucurie, ae si 

Şi cerul şi pămontul il pune în extase, E 
Framâsă i pare Lumea, şi “Cosmos o numeste”, 
(e mareati i fumul) divin adoruament, 

  

Nici cuget, nici i pcraj qudci cu totul singur | Iu | 
Şi n' aro şio semen." ii 

E Omu, şi m'are Oi, că Leul o lionă 
02 Turturellul sg. —.Cu tote, aquoste simie 
O voce- înteridră, mystariosă voce | | 
Şi touără quoi spune qud su d, „zui d singur, DI 
Qa5 pârtă un alt sine în sinele stu propriu. N E ” 
Que "n sinul său viadă, la inimă îi ate, | 
Cum simte Mamma, * V sinu' şi quând salta embryonul 
Ea şcie quo într dnsa începe o viață o 
Din proprizvi viaţă că un depozit. Saru, 
Ea scie qud d fruetul amorarilor sale, N 
Objectul adornabil ardorilor materie, i IE . o 
O scie cum sciurb În sus dataţiea secoli Si 
Şi tânăra ei mană, „cum 4 s sciut Banica a . 
Străbunele * n sus “tote; cum scie- ori-que tome! d N 
Iar primul omu şi mire, augustul nostru pater. 

pi 

ei ... pei dora a 
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De unde-avea să scie que saltă şi s'asită 
În sinu'i V'a sa costă de inimă apprâpu? 
Nu scie, ci resimte, aud nu se află singur 
Şi'n neastâmpet strahiu dorinţe 1 infioră 

Se “mbragisagă singur, şi amă cu ardâre, ji 
Şi nu scie que, ană a... s inăunoră * n șino.. 
De que! mai ibefapi Iesitin amor e SI 
Suspin şi so simte terica "n şafirire, Pa 
Îşi retacesce pașii ; şi “cata în “neastonipăr, ai 
Se pune. spro repaos 'subt arhuro la umbră, _ 

Uimit că, în extase, addârme cum dorm pruncii RI 
Ca 'n lstn de vordsţa, 'de tinorelle Tos0, Si 
Şi petrecut de perle und sudori ferite. Is ia 

În somnu a n aroinire, e că. şi cum a aiov ca, | 
“Quână Omul dulea demo, şi simte Şi. aude. 
Quâte * "opregiit so Pntempiă, appare 0 Fiiuţă 

Augustă vadiosti. — Br Divinitatea, SI | 
În formă de omu appare, cărunt şi senorabil..- 

Şi plin de bunătate, S'; 'appropie aftabil, a 

Şi pune a sa mână po costă lui din stangi, 

A tâte-creatorul operator dovine, 
Şi blând desparte costa şi. aşurel o Sina. , 

„Că dintr'un argil sobil spre plastica divina; ui 

Şi o desparte astfel precum despartă Dol Ma 

În faptele divine, să dea viaţă nouă 

sere i 

Cita 
Cit



In locu dea distrati” > i
 cu 

„Profundă este plagi și, anul sine don ul; 

  

   
Din -mâua Proodiăţei, ca  dofurile- Agapi, 
Quine-a simţit anioral o scie gust de duca 
'Ți este şi durerea, - — Su mâna creâtâro; ri 
Se 'nchide?n dată plasa cum vine la ozi aja - 

Quând mana se aftundă să ia dintr: dusă arte. ii 
Sub mâna creâtâro palpită caldă” carnea iii 

Şi costa se mlădie. „Între Cusa, Deul sufila * - | 
Mai mult de quât' viata, “ Amorul divin suffla, 

Şi edifică Domnul agquoa, vitale costă 
Que din Adam luase, câ, tompla, în feinec, 

Cum esse creatară'din mână creatâră “i! ti ta 
Suavă so mladie şi mâlle' so-angolisă hr its 
ŞI Dumnegei vegond” 0, din! graţia” qitoa iară veti ri 

  

O şi numi "Aullicia: i iai i i 

“ Quând no tot spui pooţii de fabula Mini îi ti 
De creieri,lui doio, d'a lui cephalalgie” li it 

De miarea "ndemânară la mnesteriil Vulcau îi iii ui 

Si de severitatea, de candida bătleţe :"--! it Pi 

A verginii Pallade,: que coppi6 obscură, | 

„Que paltda-imitzre, după originâlul '“': II | 

AI omului archetyp ! Si: quo e de pooticu:: titi: ii: î3 

În quea grotâsca armată, ă lui Vulcan secure”! 1: 

 



Cum şi 'ntr'o amazonă coifată "mpăvegată, . 

Saltaud tâtă armati, din creștetul lui Joi II 
Cum €s8 o pipuşt, saliând dințr' '0 cutie, ” 

Divina oâstră Evă, — şi “Eva d viaţa, ar pa 

Cui mai târgiv şi, Ebo îi disseră, de oo IN 
Juneţe, reunoire, viaţa îi Splendăre — — Ă 

Divina, nâstră Eu, în tota nuditatea E 

E tot quo d. mai nobil, mai grațios, forico _ „ 

Mai adorabil.. . însă currend, ŞI vom, voda. 2 Ş . „i 

Quici 6t'0 qud dispare, pro cum. dispare, oul 

Şi Omul s0, destăptă, din duleea « arome, | ȘI i E 

    

mata mie DD pe acer ra ci cai 
La umbră lângru un: »:daphiu că, p' un n alea mă]... , 

Pe hârba mladi6să cu, flori” indamascată, caii 

C pruncul înte'un. l$găn dormiă prima, fomeo,. tt îi 

Ca timpla p'a sa mână; sublimă de innoconţă 

În toţă nuditatea divinelor ei graţii. | 

„02 peplu peste corpu'i so resfiră-în rade :... 

In unde de lumină cosiţele'i de SIE i rite ia 

Şi”i coperiă, da lungul augusta, nuditate, „3; i, șa 
ŞI sinul d'alabstru, şi, bragelo”i rotunde. ; n ai Ii 

Pre frunte'i o sud6re de porle transparente. Ca că 

Şi un surris pe-buze.c'al prunului que dârme ;., 

Spunea de beatitutea a,unui vis ferice,.. ., .. 
mamii
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Susurul apei vie: fontanei de apprope, i ph hit 
Murmura frundăturei, cântarea Philomelei își anii: 
Ş'a vântului sufiare: că un fior, ps: fruntâ'i : î-* +; 

Din sonmn o deşteptară. Deschide: la cer. ochiij:::i -- -: 
Se uită înpreginru'şi ;:nui sci6 unde s'află; „teii, e? 
Nu scie d'unde vine.: Se sc6lă în piciore, .. ,- +; 
S6 pipăe, tresare Val -degetelor. carmen," ... pipi 
Şi'n răpedea mişcare, în! gestele'j naive, ji ci tii 

  

1 se resfiră părul,:şi părul attiugend'o,: i, or ii 
O dulce 'nfiorare d'alungul 0 coprinde. i 
Din t6te quâte vede-pe flori îşi. pune ochii. ii 
ŞI ncepe a culege, şi: „pasă ii in ainte.- 

Saltând din flre:'n lore... ibiza debate 
Din multele fontâne ia lipode apă cir ti 

    

Şi'n riurelle limpedi se adună ?n Poni ta i 
Pormând că o câmpie liquid cristalină i 
Că, cerul de albastră; şi lucie şi lină, et 
Quât celesteu s'ar dicce. — La laiida 1 lui facă id 
La arburilor umbră atrasi de recâre, Ra 
'Şi 'ndreptă-acolo paşii. Şi. vrând să se ageda at uni 
Plecânda-se spre apă, appare drept .în.fașăi : -::: sit! 
O' formă încântatăre. Se "'ntinde să se uite, 
Se 'ntinde ş'aquea formă, Tresare, se retrage, | 
Şi forma se retrage. Revine încântată, iii sc: e 
Rideute 'ntinde braţe ;:revine iar. şi forta; îi aița ar 
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Ridente “ntindo brae ; şi brâcele întinso 

Attinga, turbură A ADăi ec it 

O ast fel de "ntemplare şi unică în. n lame 

D'a se.miră în.apă, șa 56 vodă pe sine: . - : 
Că &nsuşi-intr'un specol, şi făra sci Qud este, 
Imaginea sa 6nsăşi, și fâr'a 'şi da cuvântul pi... +; 
De quite i se 'utâmplă, n'a mai putuit S'adviiă,. -.. 

Do quât primei copile que sigură sub sâre . .. 
Nu mai vedusse âncă imagine umană;.... ; ai] 
Ş'apoi atât de bella, atâta, doiperfectă!. .. i. ii. 
A questa-e aderărul, aquesta : prototypul. - 

-P _ 

D'o scena-atat naivă, g'atât de graţiâsă. și e e, 
- Tar fabula antincă d'a lui Nareis fontână;; 

Şi de înamorarea a;lui ci sine ânsuşi' -.. 
E pallidă minciune, contrarie natureiz . ..: .. 

Revine iară Eva şi'şi vede iar ritrattul, 
Se inamoră "'ntr'6nsal ; şi vana ei ardora.: - 
O face să s'arunce şi "n braţe să'1 appuce. i: ii: 
Se scaldă 'n apa, rece, şi neaflân ' nimica pati 
Remâne-extasiată, cu totul disperată, + 
Din apă s6 rebrage, : 

i N 

0 voce-interiră 0 faca să dorâscă - d 
 S'şi aibă o soţie că:fornia que vădusse 

A A Aa , 
d a it 

sii



Şi inima îi bate d'auor și de sporanţă, - ! ut n a 
Eră preocupată d'objectul que: 0,. ncantasse, +, te 
Eră inamorata de bella; ei figură; :. --, E Ri a 
Noi nu putem descrie aquelle frumuseţe rr ct pt) 
Cin quâte-va cuvinte, : ne ii zi ie i 

Ne tot; vorbescu de angoli, ne tot ans) la angel: 
Sculptorii şi pictorii, poeti'nti'a lor verră,: i 
Să mergem la sorgiutea'i, de vrem să sein. feamosal, IA 
A tâte-creatorul, principul: Frumuseţei- e ut 
Din graţia divină qnând tnasse idealul ;. 
Belteţei wbsolute, imaginii divine,  . 

„Prin mâna/i creatâre ']- -înfiinţă, în faptă. pe dat) 
Şi n plină realitate prin Om,:a sa făptură, ;: ji 
Şi tota frumuseţea O pusse în Femee,,.. .... i! 
In verginea primară. — Prumsela din secol; 
Que-an appărut ori-unde şi au să mai appară, 
Cântatele lor graţii, proporţiunii şy metrice, 
Faim6sele belleţe într ua adunate, - A - Rai | 

N arintregi o Eyă (que coprindeă, in sine A 
Ci'n germine tot sexul) cap d' operă-a Naturei : - 
Şi filia dilectă divinei Prumuseţe, Da | - 

Mulţi ochi s 'assomenară cu-a corului culere, | i - 
Cu sori, şi cu Îuc&feri; — - Qi, d nf avut nainte, Ne 
Doi ochi que adorarăţi, şi radele-amordse . i e 

Ti i. ia i Do v'au pătruns Yr'o data, „Que, Va păsat attuncia, 
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D'a cerului culâre,; de;sre de lucâferi,:: iii îi i 

Pe lingă căutarea Dilectei que vă fate”: . îsi rii 
Să sciți que d viaţa, quo este fericirea > îi îi 

  

  

Que comparare 'ncape între-aquei'ochi şi stra? :..-: î-- 
- De sciți d'aquea extase, nespusă fericire, îi: i 7 

Mulţiţi-o, înalţaţi-o la maxima putere. au: iti 
Şi veţi av6 idee de ochii, fruntea Erei, - :: - iti! 
A nobilei, divinei viragini primitive, -.. -.. 
Model de frumuseţe:ia angelii din ceruri? - +: 

  

(Quând vin qua să'ievesto imaginea umână, i vii: 

  

Aquest fel era Eva, communa nâstră Mater,: : iii: : 
Quând de fiori coprinsă, cu frantea radiâsă : i 
Cu ochii plini d'acdore, căta, în neastoiapăr*: + i i 
Părerea que vedusse' şi dispăruse n Ap 

.. - e ta at -. i E al 

a ma RI 
aaa PE Y = 

ț 

Dup'aquel vis ri, avea tot înainte. 

Augusta, glori6sa figură ereatâre, Da 
Şi mai virtos fiinţa din câsta, lui creată” 
Atât de graţiosă, bellissimă i mdile, ai 
Cui i s'a dis Mullicrg ; “Iar numele de Eta, 
0'0 mystică- putere i “mâighiiă aidul” | 
Şi'i încântă fiinţa. 22 0i “foricireai scurta“ 
A visului! trecusse, Trecând şi reveni i în iii
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Qus'1 consolă. atâta; mi duo: e tot: bisingur, i a 
“Cu totul: solitariu,;-.l iii mn fi tie Et 
Perdând ori-que speranță, câ *mpus sri n prea. 
Attunci îl vede 'Eva;; el. n'avaa: aquolleăi stații” si 
Aquellaşi aer dulce'i imaginii din apă, tir zi rit 

„Exă d'o frumuseţe mai forte, “măi severă e iuli şti îi. 
Quo inspirând respectul; attrage şi impune) îsi 20 
Cu bucuria 'n:dâti:ş'0't6mă o coprinde,ii Gt: tii 

„Qntci Junele vădend'o, veniă oios spre dânsa e îi) 

ŞI ntâreo "n apoi i fra că! prin tina d fug uiti 
“De şi nu'i desplecusse a Junelui figură. mim DA iPod 
In forma lui virilă, în nobila”i i statură: 
Eră plin de rigâra şi plin de 'niaiestate, iii lin sa d 
Quea gravitate blanda; şi! scriosul: aer zi sei del nl 
De autoritaţe timid p po Eva, îi ih a ei 

    

  

ŞI 0 fâcăi să fugă: i a Poate atat liderii 

Adam recunoseâridu” şi Gat ailorabil, pitt 

AL visului fericire strisd, iuţindu” şi pasii: 7 urinii] 
Stăi, bella, mea;'dilectă, întârcate,0 Boa in iţi sui 
Osa mobi]; adorabil din propriele'ui 656 : ini e îi 
Din carnea mea; esci eurne, viaţă din viaţa mi: sr, iz ăi 
Te cată al meu: 'sufilet; fiinţa” mi'te iotlamă isi NR 

„Că parte integrantă a:existinţei “mellg i i r mt iii fi 

8
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Sa fim în tot d'auna, precum am fost, mun torp.. 
Stă verginea, s'arrestă, qudei fiă-quare : "Și. cală; mi 

Mai mult de „quât soţia să numai fiă singur; -.. 
Işi cată jumătatea, din sinele său propriu. .. |. ; 
Adam îşi simţiă dreptul que-avea, într'alle salle : ... ă 
Şi Eva datoria nevoioa'mperidsă '. |. SI 
D'a reveni la sine de unde emanasse, |, 
Vocaţia spre nuntă eră "născută "'ntr'ânsa,. 
Cu ea venisse n lume că şi, cu modestia. -i -...: 

| Virtuţii virginale, că şi cu consciința 
D'a sexului ral6re ş'a demnităţii salle, 
Intinde mâua, cede I'ardoren. juvenilă, : 
S'arrestă şi aşteptă. — C'o blândă maiestate Di 
Adam o "mbrăgişadă ; ea s'abandonă placid: 

„I se mlădie corpul sub braţul que o stringe, : 
Işi lasă docil capul şi] plâcă p'ai lui umeri; 

“Iar sinul d'alabastra în unde i so -gonflă: 
Sub velul transparente al blondelor ei plete, | nt 

„ Intimpină ş'attinge, şi electrisă Sinul - .- 
Divinului stu Mire. EI tremulă ş'o stringe, : 
a peptu'i se lipesce, şi'n sacru stu deliriu « 
„Dăpune p'a ei frunte, nupţialul primul -băciu, 
„Ea îşi ardică ochii şi:amoroşi şi langhidi, 
Şi plini de eluguinţă, că rade de lumină... i. 
Se pun pe a lui frunte cu-aqueea, tinereţe n)
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Drept dulce recompensă, Dardentea saruțare Ț 

Nici cerul, nici pământul .nu'i offorisse-fincă - 
Quc-va mai adorabil ! 1— Descopere într” onşii caza 
Que n'a putut Bdenul : wi presentă mai dulee,. da 
Mai răpitor, mai nobil, şa! încâută atâta, iz 

  

Adam perde puterea, jos. îu genuchi se ase. cina | 
Din ast moment începe sub s6re adorarea. : , .:.. pai 
Şin adevăr Femeea fa iul, edificiu, . DE 
Insuffețitul templu quo a putut st * aspire ae 
“Amor şi adorare, şi pe altarul quărui.: 
Din inimă, din cuget se pusse 'n holocaustu.; 
Al Laudei gal Păcii sincerul sacrificiu: :.. Ry oi 
Lasă-va Omnl tată, lăsâ-va, p'a sa; mumă, ha me tt 
Şi de a sa fomce: lipise-va cu sufileţ,. i. i 

„Sun singur corp va faczo,. N 
: Er rd. .. ... ED i île 

. ... . . . . . se se. . e... ....:s.:. în. î [nt ; 

ET aa ip 

E tr NI e ir 

So scol Adam şi Era în bragele-amorâse -: i 
1 strânga cu arde ; ol iai ardent?o str ânge -.* -iiu. 
Şi si sin la sin: ferice' se "mparadisă Mirii, aa - Ș it 

Tiindu-se de mâna în mutuali affecții, i rii 
Adam duce pe Era în l6genul d'apprâpa . . i. ii 
De flori şi de verdeţă, — Nici un thalam :vr:0 dată



Din stanţele reg suo duguistoloi mirosei: 
"Naru atâtă arta nici “adorbâre Simpla * 
Cu-atâta, maiostate, decor nai ad mirabil” 

Plori, viţe- în fostânaj “cun nu produce aa, 

În tota abondanţia, în: tota eunosoțeă 
Suay decoră. Doltă;; păreții şi intearoa, 

Extasiă, vederea; şi: incantă: virosul, + ip 

Pe un tapet de hârbă' ci “flori pesozrata 

So desemna ridsiita ; și rOSaramor63a 

Si sandid' iasomie, 'safranul;; îjazinlat: + ' 

Pe aşternutil mâlte'de hârbă că mătasea! + 
e Achante, lăcrâmidre;:voi6sg 'viorelleji:: :: 

Odorifere plante: brodă, thalamul nunţii.:: -: 
„A tâte-Oreatoral, principul Frumuseţei: i: 2 

A. fost decoratorul guând. a: plantat Idenul. 

  

„Gonduşi d'al. N unții angel Mir6sa cu-al sei Mire 
Ţiindu-se de-mână în'sânta nuditate - - : : 
De quare n'avea tâmă nici d'angeli nici de Domnul 
Nici unul despre altul, intrară 'n sanctuarul 
“Mysterelor. divine'şi 'd'unde-avea SĂ GSS pi 
Intr6gă omenirea spre-a popula pământal. : 
Au fost sacraţi de: pieoţi:do mână Pr6 inalta, 
Do dată cu viaţa: venirea lor. pe luare, - 

. De patriachi ai. Liogii conubialui Sacru, ip i 

. ia da 

i itiz în 

dai! î 

tra 

„Quing. ar;pută. descrie nespusele“ transporturi: îi



- Candârea virginală, şi grațiele Evoi,. i 

„A lui Adara ferv6re, întrâgă fericite. i ine 

ŞI extrema pietate, La, ritului Thiaire? SI 

Impinşi d angelul nunţii. pe aştornatul, mâile 

Sunt unul lângă altul; în „bâta „innoconţa, -.. 

Adam incepe ritul; co dulce, Tresistință,, ju, 

I se suppune Era şi "n holocausta cede 

A so mplini Mysterul 
: -r_- 

. . . . . . . . . . . . . .'1. . . . . . .:. 

ie ni 

i tii 
ein sa i 

| a 3 

  

E & 

....... . ... c. . . .. . . . .. |... . . .. . . . . . 

Attuncia înpreună în tâtă forierea, * 

Simţiră paradisul şi 'utrâga beatitute, 

02 fulger fiori multe coprinserb pământul 

„ Ş'electrisat revarsă profamul fecundării 
Si pulberea-auree zaphyrii o resfiră. 

„O .pulberă amorâsă ia, plantele da rândul * 

Se 'mbată, do delicii, din fire peste alta 

Se 'nfiorară passeri d'amor, da bucurie 

„Din arripi, arripidre bitură şi cântară 

Si celebrară ritul mysterelor vioţei 

Luc&feri, astre, stelle, şi 6nsuşi casta Lună 

Apprioserd că, marturi fâcliele nuntale 

Si angelii Agapei cântară epithalâmul 

Şi acţiuni de graţii, d'amorul conjugal
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Ta chorul astor angeli,- o bard al Alias ei i iad 

  

0 Milton, treci la, rond” ţie Da ai perăuit Sedna, i 
Ți d inima "n lumină și geniul iu! corni: ii î . 
Cu harpa ta de ar colobră; Bye iii ii 
Salută că, un vate. amorul colijugal ba TR gene 

Cu quare numai Oniul a fost dotat din! Coruri, Pi 
E cect e 

pei a ! 
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ARBORUL SCIINTEI



        

Doi zi cita ie pina £ 

mat, i; j SUL Cc 
: : E tie i! m aaa Ca a PE Zila 

tei - iii 

jo iz o, iti e SeigtD 

! rr i 
„Le ia i d 

o. . 7 j Nail ? Piu 

on afl rel or urna | 

7 ii a dat ai 
! Ni Toi i î pn NSE ce af 4 ri ! i 

!. tii îi ontactii ii 
; 4 € 4 a d = A pi 

t pr E 

e! N if 

si PI acu si ; las P 

ai IPL N pu 

MĂ mt) i 
IV 

: - 3 
| rien a Le | , true d 

Do este,.0 „cădere, a fost o staro e culta i. -r 
De arte, de sciințe, ;de pace, de dreptate ia 
D'amor, de harmonig, de. bunuri Jegitine, ;, Cm pa 

d 
A fost ş'o fericire. ti tutte ui ae la 12 Pa Cite iu
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A Greciei cădere în sino presuppune 

S'0 mare 'naintare în quare înfloriră 

Virtuţi, Sciinţe, Arte, şi Drept şi Libertate, 

„În quare se născură ş'atât se desvoltarv 

Talente, Minţi, şi Genii, heroi şi legislatori ; 

A Greciei cădere, ne da să înţellegem, 

Din fapte "'nvederate, qu'a fost a lumii sehslă, 
Precum căderea Romei ne'nvederădă ?n faptă 
Qu'a fost o dinicră şi dâmnă şi potente . 

A Omului cădere de quo să n "aibă * n sine, 

„ Aquecaşi însemnare ? de que să nu ne spuiă 

* D'un "nalt grad de cultură în quare Omenirea 

A fost ajuns o dată, şi a cădut la urmă? . 

'Toţi popoli din lume couservă suvenirea, 

D'o stare forte "naltă din quare căgă Omul. 

Tradiţia îi dette şi forme variate 

Si nume după locuri: la anii ovu de aur 

La alţii paradise, la inulţi divină oră ii 
Ceresca "npărăţie, perfecta foricire, i 

S'a dis qud pe'attuncia locuitorii “Țerrei 
Eră mai sus de 6moni cu mintea, cu puterea 
Quând domni pe clemente, restrăbătoa păental 
Si aerul şi Marea, duând Spatiul şi: Timpul mii 
Eră al lor domiuiu';: porfeota' forioirg iii e 
Sau absolutul Bine erâ a lor avere
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ear apa 
Legitim heritagiu, aa 

Tradiţiuni c'aqiestea 6ră:"n mare credinţă : :.. 8) 
In Asia întrega, și quâţi n'ar fi credut'oi:""-; ireal ni 
Ar fi trecut de empii, -nedemni de 6xistință.:- sii ta 
Se le luăm d a rondul, “făcând: aqueeaşi calle sani 4 
Quo au făcut. şi elle: pi Jumea primitiva i eriritu 

„D'a Omului cădere: Dali    

n 

Să? ncepem unde cope credința despre; statea, “ 
Aquei culture "nalte, de unde căgă Omul, ! 
Aşa, de fostul bine, d autica foricire AR 
Se narră protutindoni și nvederedă fapta ai 
Qu'a fost que nu s castigi, uh "nalt Proges în tăia “ 
In quare omenirea se bucură fâriee. a ci - 
De dreptul la viaţă. a NR m 

Aquea antică” oră/s: arata, cum ammu dis 0; E | 
Sub varii multe forme, sub Varii. multe vume:, IE Ni - 
In Indii se nutiesco Maharchiane faste ia ia 
Qudci 6nieni dattuneia, eri, Maharchi pelorii ii 

“Mai mari d6 gust pamenitul, a tot poteoți că di 
Si leii, tigri, lupii, momiţele, asinii, Ea 
Si orsuşi, poscii Mării avea mai multă; minte: Ti ia 
Do quât regii do astidi; i iar “vilpile şi lipii, m 
So pricepea, nai bi de: qua toţi iar îi A, 

   

  

St 
La ai 
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Spre a "ncellă şi a smulge, | EI stii iei 

O singură cetate eră tot "globul nostru”, i;itir, 

Muharchii, cetăţenii aquestei „urbe masa cui si a 

Eră quât universul. do, mari şi-formidabili. esse și a. 

Pe lângă ei pământul. eră,că,.0 puntură: „e zale 

Si, o minane maret, jqud e ei. Muharchi quât lumea pă ef 
d 

Cu mii şi. milliov6 se desfată pe dânsul.: oil su 

Si bea la ambrosie şi se punea la lata 

Precum se luptă deii sau regii pind astădi. 

In miglocul cetaţii que- -eră că 0 grădină asta id 
Mei et: dir! 0 i y st 

Si Arborul Sciiuţei Grăsega saporb spre, coruri.” - 
! ij 7 : p Di şi ţi E, 

Neomărginit cu iruncliul,, — Ci şi. Stiinţa gosăşi , “ | 

Se impărţiă în ramur, (n 'erâce, "n raniurello, să _ i 
dati pi 

In secţiuni & paria, e capitoli,, parăgraphe 

Articoli, Axiome, şi anâte, are sciiţa a o 

Să semene cu pomul. i, 

 Aquest arbure, mare era că, gri- -quo plantă, ÎN 

Iv jos cu ridăeiua , Spro.cor. cu-alle lui rame i i - 

Si rădăcine "atinse „que șfrodeliă „pămontul paz 
tina 

Si străbătea, profunde, în ind că, nisce „pompe; . .. SIR 

  

  

Quât să șpnimenţă. mintea, şi: Să, “fore, arata. e 

D'acolo “şi trăgea sucul şi respândoa | în fructe it DI 
pai tea 

Qua d'or ven) E 0. dată, p, a aqiost; pitmont şi, Soni 

„Precum veniză.” m. urnă, să nu guste dintr casa * 

Qudei mortea, ii aslânta, în stirpoa, lor Intrgă. 
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In totă-eternitatea. tra 2005) zzirezii furca sI 

P'aquest fel de credinţe şi Brabma și Brăhmanii ii 
e Işi stabiliră siguri şi thtonul.şi altărul: îi cs, ii 

  

Si ordinea legală... aa a” rgsea piti 

e . d IE piara cai Ț Jj ag 0 

ati a BD e cazărmi LA 
Un hereticu o data potente quât Maharchii,..i: î3 

Arhibrahman din lsetn, satrat:de sine- nsuşi us snt: i 

- Si suveran pontefice, e "un. bragu de. 'naltă, furţă uz: ch ia 

| Ta pomul, şi Smulgându']:din qaelle nai: profur:dgioaz; 
'], întârce şi'] înfige cu rădăcina, în coruri, "2 zip ia 

Cu ramurele 'n:qudeo spre,noi că, nisco radauti. i) » 

Sâ 'nvețe d'altă dată să nu mai şiigă: mârtea:isi, uita 1) 

Că pin'atunci-din iaduri; ciziâţă şi lumină ocupe 

Din quelle: Brâ: înalte ; să 'crâgă fiăqnare + | 

Qud guine din el: gusta în: viață, şi putere i i și 

Spre a combatte: bora que, so cradaa an, 8343 ij: 

- Ea tosăşi Absolutul. i: i: dinti pe pizizaty ma ca stuf 
- D'aqueastă catezanța se shutind. pământul: iza Şi ; 

Toţi sânţii, toţi: Maharchii strigară;: sacrilegiu | e 1$ 

Trădare-apostăsie ! quă-x după densii;lamea sraup sl 

S'a 'ntors,.ca. nici odată, cu josul .său:tn,sus, iiirontă i2 

Nici Anna-arehirul, nici. doctorul: Caiaghae fag rara Î) | 

Cuvioşia i6tă, cu-scribi. cu pharisei; ..:.;iita s salata zi 
"1 Na'şi spars6ră xestmentul şi nu strigaratâta:-- îi 

i 

4 
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Qusnd incarnat Cavântul spre nutrimentul': Minţii:+ 
Işi dette âl'săui sângs, doctrina sa divină. +. miza 
Nici &nsuşi santul Papa; wa fulgeratiatâta, .:;: Ă 
Din culmea Vaticanalai, urgie şi-anatheme: - ir, 2: 
Quând Luther hereticul se puse să proteste 
Altissim să broclaure i voiea, consciinţei - 
Si liberul examen. pici: intr 
„Eră nevoie niare în Tndiele tite + sii nimetu 

Şi de aqui "nainte persecutări, iariyre,. i pie î2 
Furci, bende,; rugi, şi râte; cu'mârtea, toţi sa moră ci 
ŞI quâţi man attins pomul, — ci iii cai 

Ci Arborul Sciinţei fu stransplantat în' Ohina, a si 
Cu rădăcina "ceruri, îi: e ei a 

P'atunci China mai simplă, cu totul. primitivă +, 
N'avea atâta 'nveţuri:că quelle deprin-:Indiic!! +: a 
Chinesii "n simplitate nu'se putea pricapa :! nina it 

“ Cum mii de universuri de colosali Mâharohi i 
“Putea să se desfote pe glob că un grăunte,;. 3: i: 
Au fost audit âusă din tată la alt tată : zise 
Qu'a fost mai din ainte timpi, dille tie 3, Da e 
In quare 'și'mâncă Oniul fară labăre pâinea... t-++ 
Si Gmenii cu toţii '6ra 'nici vermi; nici humă,, i ie 
Ci sureraui cu toţii,'imperatori celebri 2: iii 
In strictă alianță cu quelle pră înalte, .... zii pa 
Qnăci cerul 'ca pământul eră că-doă Staturi - ... : par



Vecine şi amice; în bună, „hărmonie,: pe e: 
P'attunci imporatorii (quw'așă sa. dicea, Omul, 
Pe călli d argint, de aur, de, for, „paste tot locul. 
Cu trăgători d! aramă Xorsând flacâri po gură... 

” Mergea unul la allnl şi devorând distanţa, - 
„Ta quâte va minute în ţări, pr, devărtate ,-. an 
Tar alţii "n vehieulle că stellele volante 
Ca ippogriphi de flacări că, fulgerul de FDee 
Iţi străbatea prin aer de-la, pat la lună, . 53 ai 
Din lună drept la s6re. mi P attuncia, tăta lumea, E 
Eră în fericire,. p': 'attunei eră şi. uri a a cip ii 
De miere, „şi de lapte. pei ut 

Dar cum, nu se pr6 scie, quă netul Su. cotul, ci 
Sa tot corrupse lumea, şi 6ttă şi căderea... E ET 

3 
Spre consolare ânsă, advine Pomul Seiiuţei | Pta “ 

îi 

"Şi tot gustând dintr” ansul, (cum gustă, din seinţă). , 
Locuitorii Chinei. inventi astagi una, iaz ui 
Inventă mâine alta; cu corpul şi cu mintea 
Se pusserv "n travaliu, se detteră la, arte 
La niaestrii, sciințe ; aflară nisco semne, 
Spre a se putâ "nţellege cu 'qasi-qiio sunt doparter!i: 

ana n "Şi cu posteritatea; făcură- typogtaphii «+. î ui a 
Hârtia inventară, :făcură cărţi:sau table, îi i iii 

on "Ţin mult la industrie, ş'a câmpului cultură tit 
O au drept lucru mare; quă ară: iInpăratul ste 

SE 4. f 

T 
.
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„Şi lo a romas credinţa; dud au să mai! ajungă | pi m 
“Tot cum nisi furd-0 dată: "nainte ds cădăte' i Sai E 
Po drumiuti ferricte cu cai deacoidie, '”! li i a “i 

- Şi vărsetori de faciri, distanța să dei6re ali - 
Şi lumea să străbată din margine la: alta imi 
Şi qu' or s "ajungă! Arică” qua 'n clipă că un fulger”: ” 

Appus cu Resaritul'să stea gară cu gură Li | 
A se “nțellege * n sorbi că n illee, aqueiea mii 

   

piloni e e aut zodia 0 Que le numiă divine. il : 

“Aquestea, l€ cred tota. Şi aneă şi mai mite îi 
Ci nu se pun să: facă, “aştepta să le via + iri îi isi 
De peste mări d'a cindea, din lun: ca! avea 1 mai mun i 
Din țsrra lui Franklin, Aaa di 

Qndei ei au o credinţa, şi ia pră “mult Î& densa i 

  

Qud sârele luiină tot dela! Resărituri, aa “ 
S'a învețat: să viia ; quând alţii biigră : DI - 
Aștâpta să le vilă dela „App să sau a Nord, i 

2? i! pir ni i: ” pi zl 

pa ' AY i de uh 

(În secolul de. facă, progresul DN 0 încă) cica 
La grada * n quare China se crede qn'a fost Omul + 
*Nainte de cădere ; quând: însă după Secoli .. 
Va tot 'naintă Oinul, şi dup! 0 catastropla + ia 
dr recad6 cu totul în. nuoă barbarie „i 

în
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Şi oi-guand pe el se „pune al Domnalui. “nalt. spirit. 
Iar mythul despre. Lemnul. „Sciinţei eră, Ant. 

“In credit între stirpea lui Abraham Sau, Brahma, a) 
Ci” narră omenesce, că şi “cum nu "| ar! „crede, 7: 
Qnăci pr6 cu „pietate vorhesce de Seiinţă N 

SUTA ds a - 

pă 

Giriiza e Que Damnegeu, Pussesse în, inima, qua, drept, Pe 1 
 Tumi Batseel s Opere, și șă aichitectone PI at A, 5 

A Marturiei Tinda, . i o Ci rteați i 
„EI face historie dă fabula trecută. ja T 

EL spune quă Bdonnl d parte din “Asia at    
Prin „quaro trece Tigra, Giohon “şi “Euphratul, | 
Şi pote şi "nsuşi Istru cul şi “Phisoa șe disse, rr au 
Grădină que- avea integasa Syria- hiopia, 3 i 

  

i în Cu Indii Inpreung, cu errel- Evilat,' SR 
Pg pie El spune qud acolo i) stabilit Omul, in pai 

Cultivator, ciistode, 40 mâna pr6. înaltă, rio 
| ()u'aquelle mari. coprinsuri, de multa lor. celtură, Ș : 
Eră că o grădină cun, nu d d adi Europa, ia, 
Qu5 Omul mâncând: păines, în totă abondanța iii 

" Pâră sudârea fecei, no dă să înţelegem, 
Machine de Jab6re « que- au fost, liberat ragu 
Ş'o mare maintare' d indrustrie de arie; PER 
Qu5 'n plină li tertate Perne eră tonsârte AIE 
Mai sus d'o Aspasie, iai sus de qua 0. Sp, | a _ ci 
A ni Pindar e anul, și intregii pe Onu, 

tei el] 
cois, Pi a Girl 

e) II
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Crescuss6'” n quea grtăin,: şi prsperă d: altaturi! ă ia 
Cu Arborul Vioţei: It i ati a : pi 

Ne spune de' 0 tale do pâce, d hărmonie A 5) N 

„Ta quaze adi Euroja | s'a! pus pă “drum 3 ajungă” e 

Şi d'unde Omenirea, cAgă că şi Esytul, e ia 
7] 

„Și Grocia şi Roma. =Qu Alam că o figura Aa 
“ Personifică Omul din 6ră 'de drodige, | a a 

; 2 Eu EI Culturei primitive, e cadul. în bardarie, | “ E cn tpar 
Şi'n marea ui “ndere, lipsit e ri: quo iti sa 
Lipsit d'ori: que sciini, „de tot qu due ușile pa 

ŞI bragale şi corpul, de gri- -qas insteainiuta, “ 
Redus, pre cum se dice, într 0 inforină sapă ae 
Da lemnu fârte iugtata, şi ast fl: a 'şi are a 
Viaţa cu Iaborea, £ a şi blestema finţa, i 
A'şi faccă din foineă “sclavă tremurândă. 
Iar din postoritatea'i aioştenitori Dureri 

“ Ai Gemotului îi. a i a 
Narrată p- omsce  tradiţiunoa atică | 

Ne face să "hţelleg ein enigma duo, asită, 
De şâpte deci de secol, „umană, rațiune, 
Aqu s "aude clară! a istoriei limbă o E ca însa 

"Que-atâta se distinga d al Fabulei character, Si D 
Que ne descrie anmii şi dilele de aur | 

    
    

   

  

    

Pi



„Ai evului ferica atâta do contrariu +. 
Cu ânsaşi. fericirea, ; . + it a dir 
0 viaţă monotonă d'o tree nișe, îi i 
Quând riarele d: astădi eră riuri de lapte » și n, n 

    

Piraie curge- miere, quând. fructele din: arburi mA 
Eră p6me de aur, și Gmenii la umbră - ni înece, „o - 
Şi neattinşi de sre.sta resturnaţi că prunci i iuti 
In l6găn de 'mătasse, fâr'a ai, Sci de. mâine, mi ntp in 
Şi arborii de sina plecă alle lor ramur!!! i +: i: puii 
De fructe, încărcate că, muma, que: îşi ptr 0 
Cu tinerețe sînul l'a'pruncului seu: buze: "n iti i 
Nici artă, nici sciinţa, nici frementarea minţii ct ea 
Nicl semn de rațiune; — “Se pote fericire... ;- moi i 
In plină neacţiune,: monotonie 'ntrâgă 2-40 emis, ja în 
Şi'n quare locu al lumii au fost aste ierromuri ni hteni 
In visele-indiene ? în câmpuri:elise? :::: Ta 
Gradinele-hesperide c'aquelle încântate i dă 

    

„- Gradine-alle Armidei create. că, prin formecu ++ it 
Şi quare nici o data şi nicăiri avură: îi pet 
Nici locu nici. existenţă ?.. „a Dă Ni MII 700 

i i ISN DE 19.4 | Dia i gi n af | 

“In adărer căderea.a fost şi: oste- -0 tata, i 
| Quoci degradat fi Omul mai:jos şi de Quât Vita pi. 
Şi ori-quare-ar'fi. forma; prin quare s6 transinissa--. pi,
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Inveder6gă timpii de 'mtr6gă fericire: !: îi isilaii id. 

Şi d'o cultură "'naltă, quât li s'a dat şi. nume iz rd 
De timpi divini, timpi:d'aur, i vi iri iz U 

Ci qnare d cuvântul 'căderii 'deplorabili «iii fi: 
Al unei catastrophe atâta de complestet ::-2 mut 

— Să ascultăm respunsul sau 'parâdoxul : mare Au în 

Qusei cutegă să guste din: Arborul Sciinţei iii tc 

Şi que, au mâre Omui auând ş gusti temerariu: sati i 

Din fructele Sciinţei îi: i ci tin cc il jiu ir 

„ Problema se presentă. mai: mult de-quât” nigma! «1! | 
Ci studiând progresăl.cu Historia"n mână. «isi i 

Se pâte quâ'n enigmă s'aflami şi adoră, it Dai bi 

S1 trecem peste 46te-'quâte put să'?nvente” titi: Îni7 

Şi să fabrica Omul spre â lui necesitate: sii iii 
Invenţiuni. de. vase ; de.varii instrumente: nu i 

Cu usul profitabili,'cu-abusnl desastrose, iii ti-l. iz ai 

Sunt ânsă legi eterne, coprinse *n narea, carte tsi 

Que s'a numit Natură, ş'aquăror. oxistenţa ai 

Şi 'ntr6gă împlinire: fu ordinea :Naturei - ati În 

" Qoând a eşit din Chaos, şi quare.nu so calcă : «ii iii; 

Nepedepsit de nimeni. » a 
„“Pe apă nu se âmblă, prin aer nu se ostila; 

Şciina însă vine Şi i produce-ase * i be ul 

Şi nave și batelle, ş'aorostâte ensuzi, *. i-si i 

Aqueste admirabi alle Seiinţei fructe: :0- cip în i
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Gustato fâră cumpet sau „fAră sprevedere , ,, sani ui 
“Pe ling” a lor, fol6se adăusserb, şi mârtea, și și a 17 il ÎI 

- Tot fructe-alle Sciinţoi sunt ŞI "armele de luptă, rit - 
Măciuca, or securea, or gladiul, or spada, ; m maotaninad 
Săgăta, arcul, ;lancea,, făcute spre-appărare aiba teal 
Şi n fond spre a distrugge, i tite cerut) 

; Progresul. d mai nare; seiinţa mai; dap, pre iC 
- Quând ne produce fructe, că, pulbera, tonauto ., ii :2 
Ş'allaturea, cu dânsa falgorătâre; arme : i a - „Ce 

iri 4 3 
“Şi tot mai mortifere, că quelle: mai din: urmă, 2 ia a 
Şi quelle que, cu timpul mai rapode vor, stioee, pi 
Şi arde şi distruge, ..-. il sri Dre crt II : ' 

aia al 

Quâţi aţi gustat din aste. ivgeniidse fruele, 
ez ali Die „i 

Tot fructe-alle, Sciinţei spre, a subjugă, dislnig Sg, 
Ş'a domină, că geii, trăit” aţi cu viaţă 7 pe bin 4 
Sau ați, murit cu indite, nina dul, 

"Or victime că Abel ?,, Re i titani ud 
„Să pune hypotheseă io quio-a at put S'adviia, 

D'acum în quâţi-ya seculi, d 'onyențiuni, progresa, i 

Se 'ntrămă astădi, Oul ca olăștricitatea, N ii 

Dispune după, vooiai d a aburilor forță; 

Şi toţi le recundscom folăsale ing ii ! i | 
Ci tot mai d prog răsul pe duât osista aucă ui Di Îi 
Şi mai există Timpul, * n i 

Străbată-s5'uscaţul do; fotțola de ahuti i 
Eta fe Îi a) tiu duuţ j iti ctitiţa "tă 

  

m? DOP 

y —
 
-
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Mulţiască-se că pescii 7o Maro pyroscaje piu 
Din popol la alt 'popol, dela în: Stat la altul, al "i 

Din urbă Valtă urbă, şi din comună 1 alta i 

Incingă-so pământul dă căile feriate;: 

Locomotive, fabrici minlţiască-se “n tot locul 3. +: 
Consume-se cărbunii, şi imple' âtmosphorai a i 

De gazuri, "guiănd: Natură mii -dă ? n “stare coibpăctă ; 

Să își imagine: Omul 1 due "grad ar ajunge': i) 

Progresul în doi seculi- şi quci: qus- au să vilă, 

Ci fără Presciiaţă Sau fAră: prăvedoro”. 

Que-ar fi “Quând atmosphsira d'o''dată sar apprindă i 

În general incendiu, şi catachlisma de urii A îi 
Ar' arde gar, „reduâce Progeisul: în Genuşă?:! sie 
Aquest fruct al Seiinţei nu ar adduce mârieă 

In quâţi a vrut să guste lipsiți de prosciiță 

Şi nsuşi la aqueia que nau gustat dintr! dusul, a 

Posteritaţii Onsuşi diu gorinino extinse, n 
'Naiute d a so nasco? ia a 

Sau fără a ne întinde în ym asset, i 
Prin alte catastrophe, invasiuni de barbari ÎN 
Ar” rocad iar Omul pr precum cagu Eeyptul 

  

PRE Sb i FR: pr 

  

„e .. gata    

  

Şi Grecia şi Roma, şi. n ar remug semne. 
Do marea 'naintaro în quare s af Iumea, SR 
Quine-ar” scăpă attuncia din, astă catastrayă 
Ar spung cum pi spun caii şi barbarii - 
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De quâte-a perdut. Omul. Prin. „forme variate ranit] 
Tradiţia-ar” începe a, deveni: iar my ihuri, Ca aa Ea . tu tii citi, 

„Ditini, fabuloşi, secoli, - — „Şi or: credul „Or. sceptica af 
Or humă or den Omul, dia nuou ar „entope 
'Tot in sudorea, frunţii să şi ţia o viaţă, pc inta 
De chinuri, de duroro;; prin luptă, prin travaliu, 
Din nuou ar' rotacepo, o, cale Ierămesă, = Îi ra 

pei ut til et, 
D'o langă grea labâro. şi aspră ş şi iopraa tra 

ia 

D invenţiuni tărgie, quât şepte deci de secoli ui » a 
„De luptă de turmente sudând, laborând unii, i 7 
„Şi tot calegând alţii n ar î Y ajuns qua; Onu RI 
Să viiă iar în starea, în quare ajunsesso 
Nainta de cădore, aa 

  

    

. 
s2 îi 33 

   
a Pi oi du îi ot 

Scriptura a qua aguest fa. no o desvelăseo, mythul:,, ş 
Que străbătusse Jumoas,. într: "ensa ata me. i. 

"A deslegă, enigma... e te. , rd i 
„Moys'. „Crescut În Fay pt n mai, i consorvă d'acolo,, sânt] 

Şi datin” şi doctrine, şi tot mai întrevede ,; pi ih ă 
Divinitatea *n Porţă, şi Eloimi, îi ICR, i ii pati i 
a stirpe- abramiană reţine. iar tina 

Sciinţei, prohibite ; d! aquesta în Cenese |... nina, Ry 
Mai dă Divinitaţii antice. attribute :. cr bat 

Sau qualităţi păgâne, o lasă, că şi ali air ntz 
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'Tenace i vondiata, torribilă n uânie a tu a 

Avară şi gelesă în casa Sciinței; a tari 

In fond ânsă "| repumnă Absurdul şi Nadeaptul :! | 

Ia Eloim trauspato Divinitatea veră, zh în RE II 

Qusci Gusuşi pri: Penico prescrie lirei i 

Regenetarea pliuă amanităţi” ntrege : o“ i i 

Ea, are să strivâscă, clpabila perfid. ” ii ai 

  

A Şârpelui rea țâsta, Re ie D 
E cu method: "Sotiptură: auăci attestând căderea” N 

Ne spune qiiate- exista și” cum Vorbeste iati i 
: De Arborii]: Sciinţei, şi Tass% o 'sporanțăi“ A ii 
De quâte au să fiă, prin contradiceri diisuşi = i 
„Des opere-adovăru, tt ct 

Caderea est6-0 “apt, S'aşă 0 rocundsco; 
Ci quare ă cuvântul ? ? de unde provenisso? DR 
Scriptură” ni "I transmită! „aşă crt se dudesse pie i 
D'adoratorii! "Forţei, Satrapi-antichitaţii, ci ie iEtăi 

Şi pare qui s "adresă la mintea Omenirii ia - 
Dicându'i "cAu să pste' un den gelos”; şi pater? "> 

"Un deu plin de: veâdictă în imaeai bunitato?  * i 
Uu deu plin de rancurră tn Iuga -lui clsineuţa? iii 
Şi daqua vreţi cuvântul căderii: deplorabili sh 5) 

„VEI spuiu cum vor sa'l spaiă potenţii, inipostorii E 
„ «Oreat cu simţiri Ouiul; dotât cujudicatăj:i Dinti 

Distins prin rațiune cu "altă faculiătg! iîiiira 2



Să studie, s'observe'şi. altor să. eommapiee, sist 

  

  

. Idaea, cugetarea,; Aquesta; este. Omul," :: ini 
Imagine: divină. mia ta i ui ion at i 

De altă parte iard;'0-lege de terrâreceinnii n pazit 
„ Divinamente dati, nerevocabil pusă. „isi isca ul 
Sa nu cum va să puiă 'îni us agueste” datari. - qiul riil 
- Să nu cum va să guste din 'Arborul Sciinţei iun A | 
Que-atât se desvoltasso în luinea' cunosentă,.1i;rf ap op:0 
Quât paradis se: diss6 !' qud va mail: cu inite naiul 
In tot supertativul şi el que-a :câtmis! fapta [= ui 

Ş'a lui posteritate :>:"i î c-2l0i ua rocii 
Prin aste contradiceeri Scriptura:ne deschide:sjc-:-i: 

Un drum de ndicaro:şi d'a 'conchidisinguri ::2 5 (dz; A 
De estecu putinţă! un: dou" pervers. cu iiiuţear:ic!" i 
Golos d'a sa; făptură; “nedrept, cumplit; orei; a 
Neconsequent cu sine lipsit de rațiune! îi 
Intr'un delir: culpabil: de, urră 'de: :xendiota i joriiţ 1) 

“Să dea pe'imnâna “morţii” umanitatea "ntrâgă, riza uz 
Să martyrise fllii Wa tatălui păcate i sh ulei ii 
C'0 urră nempăcată, să” şi facă! un delicin- etnia ni], 

- Din lungele suspine, şuniversalul gemăt?:teziicrnit vi 
Aquel qău'nu există îşi b'a, putut st-oxistosi'21/-i- 
E deul- ficţiunii înifarilor que VTUrĂ i: enlicari:sal sii 
Să împile Omenirea, în numele crediaţăii ian cd, 
De dânşii inventată: facond divinitatea + iza A
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Egală şi complice cumplitelor lor crime -.; - „iii, +: 
Scriptura îi denunţă; prin cooteagieoi o dnsaşi: a 

Şi t6tă nefiinţa, că, deii Ficţiunii ma sii 

Dispare că, Minciea quând Aderăr-appare - ci ci 
In Iehoră Fiinţă, şi quând mai dinainte i 
Prin luptă decisivă şi fârte neleală- -- 3, ur sa: 
D'o n6pte fârte lungă, învinse Omul Forţa ta ag i 

Que pe lungu: tărie adăogiă şi.dolul [n e pai) 

Puindu'i mii: de pedici,: la copsa'lul xirilă : + - i 

In alba dimineţei. terribila fantasmă:: ș; .-:: îi ui 

Divinitatea-Forţă, cu tâtă-a ei tărie... - it 
” Manopere şi curse eră jos:resturnată : nui 

Iacob d cu genuchii pe peptul şi gîtlegiul zi atei 1] 
Lui Eloim  quel tare, que. graţie îi quere,.  : iii 
Nu graţie, ci pumnă, te aptă d” apul Ome ..-i 
Desmoştenit te luptă: «n i ec tar 
Cu propriul t&u: sânge 1 respinge innonanţă;,: mit 

Nu crede imposturei Scriptura que'ţi dept a > 2 

Figurele Errorii, te' face să 'vedi singur: ....- o, i: 
A ta, regenerare; în fructele e Seini i, miti ti 
In Dumnedeu-Cuvântul, it ie tt 

Căgut'ai prin errârea, i Tisit de, presciință ;! n | 

Prin Dumneqeu-Cuvantul te. "nalţă. la splendârea. 

La starea'ţi primitivă, + DN EREI a ae i 

Desparte din substanţă dvintai Verei îi ii, au
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Nedemnele-attribute que”i dette Impostura | 
In legile- Harmoniei vedi legea Provedinţei 

“Principul bunătăţii, divinitatea "nirâgă 
Sta 6nsuşi in Dreptate, quând faptele'ţi perverse 
Restârnă equilibru. Qoând eşi din calea drâptă 
Şi predomină Reul, convinge-te-quă Bunul 

” Resare din excesul al Reului ; şi Darul, 
Ss 'adaoge-ori-unde Păcatul se 'mmulțesce 

| Ca lucea din tenebre, din Reu Binele esse,



po 

MOARTEA 

FRATII.
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Caderea-a .fost şi este, :nu ânsă proursitii-: isi: îi 
Din planul: Provedinţei, ci din: fualererrâre, E ai 
D'aqul în innoranţă, în lipsă cadut.: Oinul iii 2 e 
AJunse-a se susține că fârrele cu prada,
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Că passeri cu cinpitul, sau laborână pământul, 

Ia chinuri şi sudore, cu palmele, cu bragul, 

In lipsă d'instrumente, a se armă cu lemnul 

Şi mai târdiu cn pâtra spre a resturnă pământul, 

Dotat ca rațiune, îşi construi umbrarul, 

Castorul, Rondurella îi fură drept maestri 

Spre a'şi clădi coliba, şi alte animale 

Spre a'şi cătă spelunce şi a scobi pământul 

Sa se alberge iarna. | 

Domd Carallul, Boul, şi le împinse jugul 

D'a tragge greutatea cu dânsul din preună 

La asprele Ini sarcin'. — Domestici şi passeri, 
Formă de vite turme, dispusse d'al lor lapte, 

De lână și de pelle, q'a lor „progenitură, 

Cu îâra veni "n luptă, şi 'viogător adesea, 

Intregai despuiere, îi atesttd valorea . 

Si revesti că niantă, ombleraă; de: victorie 

Tropheu al luptei salle. -... 

Cu furie mai mare, cu 'urră: mai cumplită 

Veni cu Omu "n luptă, şi vingător sau pradă 

_ Ajunse or despotul or sclavul miserabil 

AL fratelui s&u; ânsuşi, carnefix,. or victimă, n-ai) 

Urmând după, Scriptură,: luă-vomiiu. îndinte' [+ zii 

Drept archetyp: de: viaţă adamiana stare, ---«! i pui 
De va i 

e “fr enu î. tt Pai 
Mi pe îți ia
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- Pamillia întrâgă que represeută, 'n sine 
Viaţa primitivă; vommu spunne cu durere 

„De quelle întâmplate după cădere "m dată 
Că nisce consequinţe. 

Perdi Adam Edenul, primara fericire | 
Caqi Omul din culmea progreselor cântate 

„De toţi propheţii lumii popârelor antice. 
Un cataclismu teribil, universal incediu - - 
Se pare qui coprinse, distrusso moştenirea Ei 
Averea omenirii ; qui cherubimi de flacăr 

„Sta custodind intrarea, rowphea falgerante * 
Rotă neimpecată. Nun mai eră speranţă 
„Cu mâinele aternate cu palmele 'ncleștato 
Işi plâcă Omul fruntea $ şi Jos la pământ cat. 
Iar srenturata'i s6gă în lacrăm' stă în urmă'i 
„Cu părul în desplete în marele său doliu, 

Expatriat 8 Omul, desmoștenit cu totul 
„Din marele său bine, din tâtă-a lui avere ; 

Iu faptele lui tote d blestemat pământul 
"E roșu de arsură, triboli abiă produce 
Şi spini şi palamidă ; chin şi. sudori "] aştâptă  : 
Spre a 'şi susţine viaţa, mai vie şi insectul 
Săi dispute:să “i r6dă productele laborii. — : 
Pe lâng'aquestea-o voce din sinul săi se alți 

, Şi'i spune implacabil qud nu 3 de quât humă 
10
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Şi'n humă a să reintre, Ă 

Frumbsa lui consârte, quea graţidsă: Eva 

Ducilă îi urm6dă, suppusă servitâre; 

In lacrăm” şi lamente, labori de tot ingrate 

Işi perde ai ei carmeni, și graţiele tote 

1 0 pălosce faga, i se desâcă peptul 
Şi bazele îi crapă. — Cu scobitorn "n mână. 
Drept instrument laborii, i so "n aspresce Ipalma, 

Quând talpele, călcâiul i se "ntăroseu. că osu 

Câ-a vitelor copil. — "Durere o astâptă: 

În viaţa” lăcrăm6să spre-a nasce şi a cresce 
Spre dor, spre chin, labâre tot filii ai Durerii 
Que au să "ugraşe Câmpii cu sânge, cu sudore 

In t6tă nuditatea, expuşi la ger, la venturi 
“Tunice pellicea le coperiră corpul 
ŞI viţa, sicomorul 18 offoriră frunde 
Spro-a'şi coperi midlocul. 

| | ur 

In astă scăpătare şi lipsă despre tâte 
Nască lui Adam Eva pe 'ntâiul filiu Cain - 
Ca gomenea Azruna, — CA cuibul unei passeri 
So împleti un lâgtn de fiori, plăpânde frunde. 

- Acolo puşi copii că doi columbei tineri 
„ Purd ardicaţi. spre ceruri de inâinele peterne
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Primiţiele-Agapol. 

Se mai născă şi. Abel şi gemanea Folia, 
Părinţii se "muuuiary cu inima cu dor ul, 

Cum. forte des se 'ntâmpia spre quel mai june fraţe . 
Şi gestele lui tâte, mişcări, appucăture, 

Li se- părea mai tineri, mai blânde gratisa 
Quât din fatalitate, si âncă din pruncie | _ | 
Rodeşteptă în Cain o tristă gelosi, Ma N 

„ Quând se măriră fraţii, căqă * n partea, lui: Cain 
A câmpului cultură, întru sudârea fecei 

Aşi întreţine viata ; iar Abel își allesse 
Viăţa pastorală a turmelor sporire, | 

“In arşiţa câldurei sudând laboră unul, . 
_Asprinduise palma, curbandu-i se corpul, 

Isa "năspriă "n preună şi inima, şi cuget, 
In urma turmei sale la umbră, la rocore 

Sta, în veghiere altul cu? inima în pace 
Cu suiiletu "m repaos. 

„ Stătut de labori unul, că, negura a do. nâpteai 
Se returnă 'la tindă; ; îşi întristă părinţii 
Si tânăra, soţie, | 

- Blând, plin do bucurie cu oile, cu mnsii 
Veniă voiosul Abel ridente că, seninul a 
In bragele Holiei, ambilor sti genitori. 
Pamillia întregă era în voie bună,
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Qudei devenise Abel quel mai dilect al casei, 

Pe lâng”, aquestea iară întrasse 'n-alle rage : 

In quâte işi expande spre cer inima Omul 

Şi datina d'a-adduco din fructe ș'auimale 
Spre-a le 'nchină de Sacre LT altar în holocaust, 

Oblaţiuni, ofrande. Sa 

“Cu ritul din preună, cu observări de forme . 

“Nu mult şi supravine sio eredinţiă- absurdă 

D'o tâmă, d'o speranță, și pin” la degradarea 

Să uite alle rugei şi să observe numai 

Quând focul se appriude cum flacărale jâcă ; | 

- Quând drept se suie famul sau quând appucă ?n lături ; 

Quând bate vântu "m drâpta sau daqua bate 'n stânga 

Quând passeri treci sau sv6lă d'o parte sau de alta, 

Quând victima, se lasă păşând l'altar voi6să 

Sau face vr'o mişcare or în apoi se ţino; 

Quând mănuntaie, 650. coprind cutare semne - 

Que 'nsâmnă, or desastre or fericire mare; 

Să mai accuse âncă pe quol quare ofere - 
-D'a lui bună voinţă san do vr'o coditură, ă 
De inimă de sufilei, | a 

Adam precum se vede, că omul que înnoră - 

ŞI va şi el să scie, şi n'are cum să afle, 

- Qadei nare dela quine,; observă şi întrâbă 
| „Objectele inerte ; ş'atiit quelle 'ntâmplate
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Quât mai virtos pe sine; din sînul solitudinii - 
So forță-a'şi da cuvântul de tot que adduce hasardul 

Da jocal întâmplărilor, a tot que 8 materie 
ŞI.n'are voie liberă, nici Raţia, drept duce, 
Voind pr6 mult să scie in suptascire-ăjuvge 
Şi "n locu de veritate, s'affandă "n superstitiă 
Que 6rbă de lumină, să'nv&lue în umbre | 
Ş'a nâstră nesciinţă, în 164 neputința 
D'a o "psemnă cu nume, se:crede quă ajunge 
A'şi deslegă problema daqua din gură "i scapă 
Pomposul sacru nume, expressia Myster. | 
Mai mult de quât tot omul Adam căto s':junea. 
Prin via, primitiva'i imaginaţiuno | 
Iu regia fantasmelor, şa şi facoo systemă 
In practicarea ritului şi oxplicarea semnelor 
Şi-iniţiaţi de dousul şi Abel că şi Cain 
Cu multă pietate în quelle rituate: | 
In s6ră dimineaţă îşi adducea, offranda, - 

I"altar în sacrificiu. — Unul veni, cu fructe 

Producte alle terrei ș'allo laborii salle, 
Cu primogeniţi altul din "manei turmei salle. 

SA fiă întâmplare, să fiă voio'0usuşi 
Do sus a Provedinţei precum Seriptura-affirmă 

“Wa preferi p'un frate așă din chiar senin | 
Mai mult de quât po altul? Quă fumul dela Abel -
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Făcea col6nă dr6ptă suindu-se spro'csruri, | 

Pe qnând quel dela Cain se disipiă în laturi 
Că, fam -desagreabil la nărrile divine. 
„Semnu r&n! pre cum se vede, strigard assistanţii . 

Semnn r&u, credu în sine şi Cain srâuturatul. 
Se nogurd la fagă credându-se "n urgie 
In quelle pr6 înalte şi el şi alle salle, 

"Tentaţia fu mare, şi o simtă ca, omul 
Cui nu'i dă pas labărea, fatica şi durerea, .. 
Că tot, disgratiatul, - — Mai audi ş'o voce 
Que resună soveră. « De quo astă. 'utristare, 
« Şi negură pe frunte'ţi? D'adduci între dreptate 
« Intru dreptate-assemeni Imparte san desparte! 

„« Qudei alt-fel so comite în pe deplin: păcatul.” 
« Aquesta te allungă, şi tu pune'ţi puterea, 
« A'l domină "nvingându'l. > 

D'a priceput'o Cain, noi nn putem pricepa. 
De ă vr'o rațiune qn'apucă fumu 'n laturi, 

San vro o cuviinţă Pa ritului plinire.. - 
Qui se împarte offranda la drâpta, sau la stânga ; 
Ci scim qud Rescredinţa addusse rele multe, 

„Aquesta n'a fost vocea, diviuei Raţiuni, | 
Ci vavă aiurare, tentaţi supromă 
La inima dolente în omul que se vede 

Desmoştenit de tâte, -
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Se negurb la facă disgraţiatul Cain; 
I so.negrird ochii şi "ntunecat îa câmpii. 

Ia inimă 'pcuibată Invidia '1 evprinde 

'L agită şi 71 turmentă ;  astăimpăr nw'i dă urra 
Necutedând s'abhorre pe fratele stu Abe], 

Se blestemă pe sine, doresce starea Vitoi, 
Doresce nefiinţa, şi va să moră "n dată, 
La cugetarea Morţii îi vin părinţi "n minte 
Ş'un dor nespus "1 appucă de tristele lor dille 
De filii,: de soţie şi de sutor şi frate, 
Cu repentirea'i-vine dorința să'i mai vadă, 

"1 8 frică şi ruşine 'naintea lor s'appară, 

'I 8 frică d'al său sine, Să 
Trist, palid, plin de spaimă, statut d'atâtea, chinuri 

„De dor, de repentire, işi rătăcesca paşii 

Şi intră în dumbrasă sa'şi caute' Tepa0s, 
Aqui rupt de fatică, batât de remuşcare, 
S'aş6dă să rosuffle, şi cugete "n am mestecu 

Il turbură cu mintea, cu corpul îl frământă, 

| Aqui în murgul serei, în miglocăl tăcerii 
Nu mai avea "nainte de quât o viaţă-amară 
Şi grea, que-avea să tragă prin căile spinâse, 

“Şi nici o consolare, şi nici o bucurie 
I se părea puă este objectul unei urre. 

Ori-unde s'ar fntârce,
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Din cuget în alt caget eră în neastâmptr |. 

Şi orele de nâptea trecea fără să potă 

A'şi mai închide ochii san ve'un repaos s'afflo 

Spre dio în turmento somnu greu pe dânsul cade 

Şi visuri vin grămadă să'i prelungească chinul 

. T so părea, qud vede, qud "n umilita'i stare 

'L amsninţă sclavia. Simţiă famea şi setea 

Angaria, laborea, amarurile, jugul 

Posterităţii sale într'onsul resumate, ă 

Le resimţiă, în corpu'i, pe peptu'i grămădite. 

" Gemea de greutate, mugiă, nu că un taur 

 Mugiă, că om că tată quo simte cu simţirea 

A mii de îndivide şi scumpe şi dilecte, 
P'attunci eră şi dio și Abel îşi mişcasse 

Către păşciune turma şi o "ndreptasse 'm partea, 

„ Dumbravei unde Caiu îşi potrecusse n6ptea, | 
S'appropie, îl vede. — Dormiă şi gemea âncd - 

„So miră seattristă vedendu'] aşă singur -. 
Voiesce să-l ia "n -brage, ci li respectă somnul; 

Stă "m locu şi nu cutâdă să 'Fhisce, să "| deştepte. 
'L aude şi] observă cum geme şi s'agită - | 

Şi qud d n prada vr'unui horribil vis tenace 
Pătruns de tinereţe, d'ardârea lui fraternă 

- Se plcă şi cu 'mcetul i! mișcă și 1! chiamă: 
< "Te scâlă, frăţidre, te scâlă pr6 dilecte. »
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CA înpuns, âneriat Cain resare şi se scâlă 
„ Peroce, spaimântabil că anul que 3 *n luptă: 

C'un inemicu de morte ; i se shirlisse părul | 
1 se “ncruntasse fruntea, cu ochii plini de flacări 
Șieu furârea "n facă : Que! fii mei sclavi vos? 
Ta servitute fii, a mea posteritate? 

« Mai bine jos despoţii! De jos din rădăcină - 
« Să m6ră '"Iyraunia ! » recnesce, so răpede ' 
[a furios măciuea, şi capul drept în dot 
Imi Abel 1 despică, : E 
ca fulgerul jos cade blând innocentul frate . 

Şi'n ultima'i-cătare restrăluci clemenţa 
Amorul şi iertarea că cu un surris pe buze'i 
Piori îl petrecură şi'i coperiră ochii, | | 
Se stinse, Şi pămentul săltd copiins d'horrâre 
De sângele que curge ş'horibil îl întină - 
Cade şi Cain ţipă, i răpede în rage - - 

Victima que făcusse; şi vede svonturatul 
„Quad nu eră phantasmă, nu inemic de n6pte 

Ci fratele seu Ousuşi ucis de a sa mână, 

ÎL chiamă, 1 sărută, îl mişcă, iar îl chiamă, 
Cutremur îl appucă, şi crede qud lappucă .. : 2 

Pe din apoi o mână, şi qud aude o voce, | 
Era divina voce cui dicem Consciinţă: 

« Şi unde este Abel? şi unde-e-al tau frate?
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Que are să respundă ? — Nu sein! (quăci n'ara âncă 
Tatr6gă ennoscinţă d'a faptei împlinire) - 

< Nu sciu!.., . n'am fost custode!» (2) | 
Şi quând, îi veni "n sine; qnând îşi addusse-amin e 

Do quelle de cu sâra, de cugete sinistre 
Quo nul lăssă să dârmă ; de visele horribili 
Şi do suprema luptă să'şi appere copii, 
Posteritatea "'ntrâgă do f&rre, de sclavie, 
Attunci disperat strigă: « Uceidător de frate -- 
« O miserabil Cain ! Iertare quât de mare 
« Quât Dumnodeu de mare păcatul meu o 'ntrece 

« Şinu maid speranţă, — Doschisu-s'a pământul 
« Şi buzele Ini sâogo vărsat; de a mea mână . 
Al fratelui meu sânge, a sugt; şi în rrunchi'i | 
"La appucat cutremur, Si fuga .. a. Şi pind astagi 
Aşa fugu taticii, aşa fugu criminalii. 

TIN 

Şi frica, remușearea 1 imping că o tempestă 
Que impinge peste valuri un vas lipsit do Cirmă - 
Ş'al quăraia, pilotul d şi nebun de spaimă, 
Nu scie unde fuge, quând răpedit la drâpta 
Quând sbucinat, la Stânga, Îi pare quo pământul | 
Îi fuge sub picidre. Stătut cu corp, ca mintea
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Jos cade, şi'i detună şi creori că locul, 
Că mort aqui remâne şi stă”n nesimţire ; 
Durerea îl deştepta ; . . şi quând ii vine *n minte 
A fratelui figură, fatală lovitură 
Resună într'al iui suftlet; că, pe cărbuui se simte 
Şi sare plin d'ardârea să'l mai revadă-o dată ; 

“ Al6rgă şi ajunge la locul du păcate, 
„Şi cade peste corpul abandonat de suflet. 

La peptul stu îl stringe, şi ţipă so lamenta 
Curgu iacrem' de durere, ferbinţi îi ardu vederea - 
Şirr6ie cadu, se 'nchiagă cu innocentul sânge 
E desceat cu dorul que "1 sparge şi '] sfişie 
Sughiţele 1 înn6că, îşi perde resufflarea, 
Cu mini, cu capul cade pe peptul adorabil. . 
Mai micului său frate. Ia | a 

In mare neastâmpăr de multa întărdiore 
Adam, Eva, Holia Azruna după dânşii, 
Cata pe Cain ş'Ahbel, şi 'n astă prosternare 
Ti află... 0 spectacol! Părinţii, copii, sogie,.. 

Vă lamentaţi şi plângoți, vă smulseţi în cap părul 
Țipaţi, quă 6ttă Mârtea, în pragul tindei. vâstre 
Horribil grinţă dinţii. 

„ Disgraţiat Adame, al patrilor Părinte ! 
„Aalt lăcrămâsă Evo, a mamelor strămater ! 
Pe quine-aveţi d'a plânge? pe justul que trepasă
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Sau pe uccidătorul maihtde de quât crimă 
Horribil de cutremur, de spaimă repentiri? . - 
Quăci unul că şi altul sunt seumpii vostri Ali, - 

CA tată Te "ntrebu, Dmne, al totulni părinte, 
„De quine simţi durerea mai mult şi: pietatea “ 
De fiul que blând cade uccis de al stu frate, 
Sau de disgraţiatul uccidător freneticu ? | 
Intreci sau te "'ntrecu, Dâmne, părinţii în durere? 
Mai bine deci de filii la, ori-quare părinte _ 
Uccişi de mâna Morţii (de s'ar put vr'o dată 

„0 ast-fel de urare) de quât un sivgur Blu 
Uccidător de frate! 

Da, Dâmne-acolo lacrym' şi graţia Ta t6tă 
Imjacă (de se: 'p6te) disgraţiatul sufflet 
Damnat, de sine 6nsuși turmentelor eterne! 
Aibi pietate, Dâmne! mmiserere lui Cain! 

_ Clemenţă, reutregire la sventurata; ginte, 
A Ini posteritate ! Râscumpere-se "n seculi 
Prin chinuri que'i astâptă, prin gomst prin labâre 
Prin cuget; şi travaliu! Mulţiască-so iertarea, 
Ori unde d păcatul mai mult, mai deplorabil. 

Fiorător spectacol. 'Tabellul se presentă 
: Hotribil, plin de sânge. E amplu şi se "'ntinde 
Quât Omenirea 'ntrâgă trecută și present 
Şi "n secoli se destinse.ca doă mari figure | .
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Que no'ncotat arată qno-a,-fost şi este Omul: 
Quând Fâră quând Victimă : sus unul în pioidre 3E 
Şi tremurând şi livid d Cain fraticidul, - 
dos palid justul Abel scăldat într'al său sânge 
Lăsâud orphani copii, se vede pînă astădi - 
Din secol în alt secol, din ginte l'altă ginte, : 
Trecând din dogmă "n alta, din lege ?n alta, lege. 

- Vedeţi dupi cădere qnât este de horribil 
Lugubru tot aspectul, Figure doă "n sine 
Resună, Omenirea, şi o desparte "n doă 
In Caini şi în Abeli, Scriptura ne-o descrie - - 

- Si o personifică in doi fraţi que eşiră - 
Div sinul tot aquella şi din aqueeaşi c6psă; 
Şi Chin se însâmnă pe frunte'i că cu-o stemă, - 
Să nu'l omm6ro nimeni; şi Cain nu mai m6ro 
CA 6usuşi Despotismul, que "n secoli se succede 

Schimbând formele tâte, luând .t6tă figura | 

. Şa libertăţii ensuşi. Şi 'de se mai nascu Abeli, 
Vin tot spre-a, fi victime; tentaţii Invidiei. 
« Dă frate şi uccide, desmiarda-te "n sud6rea'mi 

„« Te "mbată Val meu sânge! » Aqueasta ă strigarea 
Şi ţipătul quel mare de şspte deci de secoli, 
Juni, vergini daţi la fere, daţi și mai rău orgii, 
Mii, mii de hecatombe idolvlui de Marte, 

- Damnării de-inguisiţii şi auto-da-fede,
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In holoeaustu corpuri, şi suftlete asvirlite 

"Ta flacărele Ghensi! Maciucă. Lance, Gladiu, . 

Rugu, Furci, şi Râta, Oruce — Salpetră şi Puci6sa 

Plumb, Forru, Bronz, Accidio — Jug, Carcere şi bende 
Cepi, Fârre şi Vorige,  Solavie, Servagiu, Gleb, 

Duposite, usură și. 

IV 

„ Dispare de durere, de frenesie Cain 

Numai putea, să vâdă îndoloraţi păriuţii 
Horribilul spectacol, cu-atâta mai lugubru . 

+ Cu quât quelle umane acum de prima ră 

Şi pe neaşteptate so 'nspimântară horrend 
D'atâta catastrophă, 

Ci Abel stă cu faga şi palida şi rece 
Ca quel quare agtâpta spre cer. şi mut imploră 

O graţiă din urmă, Lămentele "necetară 
Părinţii şi sogia cu quât cătă la dânsul 

Şi "1 mai sorbiă cu ochii, şi] mai luă în brage 

ŞI "1 sărută pe frunte cu-atât simţiă neveiea . 
Sau marea reritate d' eternă despărţire - 
N'o cunoscusse încă, ş'acum le-o spunea sufletul 
Convins d'a, sa “durere. Area supreme drepturi. | 
Disgraţiatul Abel, ş'aquestea-im peri6se - 
Se înpun că datorie Vai săi gne îi contâmplă,
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A fost mai naturală din tote datoriele 
L'ssomonaa mari porderi, l'assoinouva dureră, + 
La, o transfigurare atât da spaimântabilă 
Şă facă să dispară tot que eră horribil ; 
Na mai putea să vadă aqual Scump sacru sânge: 
Negrându-se 'n tacere cu. quât se *nchiegă rece 

Şi maculă tot corpul ş'aurea, lui comă 
Lipindu i în desordin po frunte şi „pe temple 
Şuviţele lugubre, şi” desformă atâta, 
Spălară, curăţiră, cu lacryu inundară . 
Aquelle scumpe membre: ; îi sărutară fruntea - 
Şi mâinele şi ochii, şi vrea, qua, s%'1 adorna 
Magneficu să] prepare spre-a mai facce un pas 
(ua să appară candid în faţa, Creatorului, 
"I acoperiră corpul cu flori, tinere plante, 
Şi fruntea îi îucinseră cu lauri Ş'amaranthe 
Îi pusseră căa arripe da Lungu "n ambo părțile 
Stâlpări de palmifer, cântând toţi alleluia.- 
Si tota solitutea, que stă atât d'attenta 
Resună în lamonte din valle pînă "n valle 
câ augoli Durerii : amin şi alleluia ! 
Eterna lai moinorie ! mai qisserd Parinţii, 
Câ-a ndstre lungi suspine ! şi fruudele din selbe 
Iufiorat respunseră : câ-a nâstre lungi suspine! - 

Se uita "n tote parţile, la cer cată părinţii,
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- Si par” quă quer o graţie, vr'o naltă provedere 

Spre a,reghiă cu Mariyrul într'o viaţă nuoă 

Unde w'avea nici s6gă, nici mater să'l addre 

Nici pater să'l conduci, | 

Cu toţi latemonte îşi adressa.ră. vocea 

Ne-avnd cui să se r6ge, şi Eva, în durere 
Aquest-fel se exprimă, 

a O aer que verşi viaţa spre-a resufiă * n Suspine » 

Nu mai resufilă Abel! . .. "IL abandonaţi, eţhere ! — 

'L ai curăţit o Apă! Albitu-'l-ai că lâna - 
Si c'al Albanei nectar; stropitu- l-ai în unde 
Ca, lacrymele melle quo m'ardu . . , şi lui căldura 
Nu pot să'i mai adducă. — 0 santefocu, divine 

'L aşteptă-a talle facăr” că 'mnelul 'n holocaustn 
Îmi queri ast sacrificiul în arderea, de toi ; 
Ci ardu şi frigu cărbuni și dorul 3 pr6 mare 

“Si nu'mi laşi pind "n urmă nici dulcea lui imagine . | 
Sa nu'mi mai vadă mintea de quât cenuşă stinsă 
De ar' simţi oiţa quână i se arde 'mnellul, 
Si d'ar av6 putere, nu "1 ar lăsă să'1 ardă, 
Nu "1 pot prădă la facâr'..... 0 mater, sacră Terră! 
Ia'1 tu "n bragele tale, să'i ţii tu locul meu 
Deschide'ţi al teu pântece şi prtă'] tinerellă 

„Precum “] am purtat 6usumi, pind să '] nasi d'a doa 
Spre o riaţă mystică şi fară chin durere,
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In sînul teu, o mater, depnin pe al meu filiu! > - 

Adam îşi sterge ochii, se se6lă în picidre 

Cu gravida idee quo'i destepțassa. Eva, 

ŞI ia genuchii fiului, îi mai sărută-o dată, 

Ii stringe cu vigdre, şi stinsul corp încovăie 

Si al mladie-atâta, quât pumnii şi genuchii 

"1 adduca pin'la gură, qua filiul săi semene 

Cu pruncul quând se afiă în pântece materne 

„Ti aquest aspect patheticu cu toţi se consolară, 

Şi toţi pusseră ochii la stânca colosală 

Pe quare blândul Abel îşi adducea offrandele 

În s6ră, dimineaţă la cer în sacrificiu, 

„Si unde eră grotta, cui, prunci âncă copii 

"Ei singuri i dissesseră în jocuri innocente : 

Aidem în sânul Terrei, dicând stancei, Dolman 

Luard cu toţi corpul, prin norii de profume 

S'acolo '1 mormentară dolenţi şi plini. de lacrym' 

Iar angeli Blandaţei drept preoţi întonară 

Cântarea despărțirii şa sărutării ultim”, 

Si hymnul Nemuririi. . . 

Iu grottă lângy Abel îi pusseră drept steme 

Si vârgă pastorală, şi gladiul de cremene * | 

Prin quare 'ojunghiă 'mneii Valtar în sacrificia, - 

Velocile sagete de silex, adamante 

Si t6tă armatura que-avea că un: păstor. 
- a i
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Aquea stâncă şi grottă că monument remasse 

Că punt de demareaţid hotar între doi secoli 

Iatre edenianul, sau qissul evu de aur, 
Si între durul aspru evu de sudori, lab6re. 
D'aqui se începury ş'ântiul evu de cremene - 

„ Si epoha faimâsă, epocha a Dolmanilor,



NOTA LA PAGINA 154 
Un assemenea cass'a întâmplat în România în dillele. nâstre, 
Inainte de 1848 visitână ocnele, şi pe quei arrestaţi acolo 

pentru crime şi delicte, corcetând causele pentru quare eră de- 
ţinuţi şi stndiând physionomiele şi caracterele lor, îmi attrasse 

“mult attențiunea un june que mai mult sufferiă de durerea suf- - 
fletului de quât; de încatenarea şi privaţianile corpului, - 
„Vrând a mă informă, de sârta sau de causa que îl precipitasse 

a'şi petrecce viaţa în ocnă, aflaiu quă 'şi ar fi uccis juna saso- 
cie după trei luni dela a lui căssătorie în prima lună de miere. 

Vraiu a me informă dela dânsul însuşi despre :aqueastă 
noqualificabilă împregiurarre, şi ai studiă în şirul narraţiunii 
tâte ezpressiunile. 

— M'am însurat, îmi disse, luându'mi femeea din dragoste ; 
 trăiam nedespărţiţi; mi se părea qwo perdu din ochi la ori-que ” 
mişcare, o urmam la tot pasul; şi ea mă urmă tot assemenea. 
Amândoi eşiam la, munca câmpului, amândoi lucram înpreună, 
amândoi ne odihniam la umbră; amândoi ne întorceam a casă. 

Intr'o qi după 0 assemenea viață de trei luni, eşirăm' că tot 
d'auna a munca câmpului; după o sapă bună que amândoi det;- 
tersm porumbului, ne trasserăm la umbra copaciului unde ne 
făceam tot dW'auna prândul. i | 

După que ospătarăm şi băurăm înpreună, după mai multe 
glume şi întrebări obicinuite despre que ammu facea unul fără 
altul, mă apucă un somnu greu, simţiiu, quât-va o greutate pe 
pept pînă me fură somnul în gânduri. triste despre o .întâm- 
plare de "mi aşu perde nevasta.



Nu sciu quât am dormit; ci visaiu qud unde stam în preună 
cu nevasta, âttă un lup quă vine assupra ei să o rupă; me lup- 

tam cu dânsul disperat, țipam, mugiam, que mai sciu eu,mă 

balăbăniam pâte în vis; şi pote quă nevasta vrând să mă deg- 
tepte, mă mişcă, mt sguduia să mă sc6le şi mie mi se părea 
qud m'appucă lupul, quă mă luptam cu dânsul. 

Deşteptat în spaimă, cu ochii întunecați de zăpăcială şi de | 

fur6re, pusseiu mâna pe secure; şi credând quă dau în lupu - 

plesniu în capu cu tâtă puterea şi tăria pe biata mea fomee 
que mură pe locu scoțând, vai de mine! un țipăt, quo şi acum 

îmi resună în sufilet. 

Nu mai sciu que-au făcut şi que-au mai dis părinţii şi socri 

roei. Fomeea mea a murit de securea que i am dat eu; cum? 

que fel? n'am nici un martur; eu singur nu pot mărturi cum 

a cădut păcatul pe mine. Săracul Cain ! Domnule, Il blestemă 
lumea, *] am blestemat şi cu, şi m'a, ajuns păcatul. 

_ Pentru pedepsa mea, m'au osândit aqui la ocnă; or fivr'o . 

trei anni de quând mă chinuescu; ânsă que este ocâa asta, que 

sunt chinurile, şi ferrele astea pa ling ocna, sau mai bine 

„iadul que este în suffletul meu? ....> 

“Nupot spune impressiunea que'"mi a ficat aquest interesant 

disgraţiat. Dreptatea umană la condamnat la ocnă pe viaţă; 
Que va facce Dreptatea divină cu sufiletul lui? 

Pretutindeni şi în tot d'auna am admirat Cartea Cărţilor 

sau Cartea lumei qus in adever se numesce Biblie sau Carte. 
Tot d'auna însă. m'a, revoltat principul cu quare începe şi din 

quare fatalemente consequințele au' cătat să 6să şi mai relle. 
Errdrea de a începe dela un singur centru de procreaţiune. 

a generelui uman, adicădela un singur omu sau Adam, adduce 

fatalemente qui primele nunte se comitu priu încestu între frate 

şi suror gemeni; şi prima mârte que apare, între 6meni să se 
împlinescă prin fraticidu. | - 

După moravurile şi deprinderile dmenior de patru mii de
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anni, 6ttă doă mari immoralităţi prin quare debută Biblia 
sau Sânta, historie que dăm în mâinele copiilor noştri âncă din 

- pruncia lor, 
Mi se spunea, quând eram copil quă Dumeegeu 5 bun; mise- 

ricordios şi a tot potent; şi quând audiiu întâia dată, qus fra- 
tele mai mare Cain a uccis pe quel mai micu frate Abel, m'am - 
înfiorat la numele do frate şi îmi sdiceam în sine'mi: «bine 
quă n'am avut nici un frate! a 

Nunta iar între fraţi şi surori mă revoltă cu totul, şi -mai 
târgiu îmi era ruşine quă noi 6menii no tragem din assemonea 
ammestecu de sânge. . : Ii 

Mai târgiu îmi diceam ;cum Dumnegeu quând este a tot po- 
tent şi a tot bun, n'a putut să facă mai bine, qua sănu se în- 
temple aqueste doă mari păcate? Ma 

Mai înquoaci ânsă şi fârte târgiui quând am început a traducce 
astudiă şi a commentă, Biblia, ai cercetă, originea sau sorgintea 
de unde a eşit, sau mai bine educaţia que a avut autorul ei 
sau al Pentateucului, Moyse, m'am convins qud nu Dumuedeu 

.. afăcut aşă, ci 6menii interesaţi i an aruncat assupra nisce as-. 
semene attribute sau fapte, i | 

Partea sacerdotală a Bgyptului, că şi airea, vrând aşi da 
„0 origine divină, a se constitui într'o0 castă sacră şi a se distinge . 

din quelle Jalte caste profane "şi-au inventat un Seth, drept 

quât un fraticid că, Cain. . 

„ strabuni qua noi queşti lalţi Omeni să n'avem .de străbun de 

„+ In nesciința despre procreațiunea Omului nici Ensuşi despre 
tote părţile pământului, adoptând principul despre un singur 
prim om Adam, despre doi filii-ai lui, Cain şi Abel, şi primul 
fraticid, a fost natural qua sacerdotala castă să “şi invente 
uc.alt străbun că Seth, şi să ne lasse noă pe Cain.. 

Moyse n'a putut scăpă de influința primei educaţiuni făcute 
de hierophanţii Egyptului. Cu tâte aquestea, quând omul scapă, 
din aqueastă fatală infiuență, quând esse din regiunea errorii
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que ajunge că o atmospheră vitală pentru omul pervertit;, şi 
cade că într'o cursă attras de €3ca raţiunii în midlocul adevt- 
rului, attunci îl vedi quă îşi uită ds unitatea lui Adam şi facce 
pe Cain, în fuga, lui, să dea peste alți 6meni cu quari fondă ce- 
tatea Enochia que n'au avut nici de cum de tată. sau străbun 

“pe unicul Adam, | | | 
Vegi Cartea Genesii Cap. IV, Vers. 16 şi 17. «... Eşi darb 

„Cain dela faca lui Dumnegeu şi locui în ţerra Naid spre resă- 
ritul Edenului. | | 

<Şi cunoscă Cain pe femeea sa, quare, concepând nască pe 
Enoch, şi se pusse a, edefică, cetate şi supranumi cetatea (Eno-. | 
chia) după numele fiului stu Enochu, » Ă 

De ar fi început Moyse dela raţiunea sa iâr nu dela tradi- 
ţiunile sacerdotali; de ar fi început: dela mai" mulți genitori, 
ai generelui uman, primele nunte s'ar fi urmat că mai târdiu 
prin alianțe de famillie, prin încurserire, iar nu prin incest 
şi primele morți ar fi venit prin morburi, accidente naturali, 
sau şi prin uccideri între adversarii sau rivali, iar nu prin 
fraticid. Se | 

Cain al lui Moyse & mai disgrațiat şi mai deplorabil de quât 
junele despre quare vorbiiu. : _ 

Cain şi Abel nu este 0 invențiune a lui Moyse, Sau vreun 
adevăr descoperit prin Apocalypse, ci un mythu cu mult mai 
anticu de quât dânsul, - 

Sciinţa în dioa de astăgi ajunse a lumină şi pe: quei mai 
credincioşi şi virtuoşi Archiepiscopi ai Christianismului, | 

Daqua mytul lui Adam este o hypothese şi daqua hypotesea 
de mai multe centre de procreațiune sau de graduală venire a 
Omului din alte animale anteriâre şi mai pucin perfecte s'a,. 
luat în cercetare de sciința moderaă, un prelat al Engliterrei 

* quând a fost întrebat daqua cu agqucastă hypothese nu se res- 
târnă Scriptura, respunse;
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< Mai bine aşu dori că omu să fiu un orangutan perfecţionat 
pînă în gradul unde 'se afflă umanitatea astădi, de quât un 
Adam decădut, degradat, pervertit din reu în mai reu. Legea 
progresului mă face a crede în mai mulţi Adami, din diverse 
epoche patriarehali a mai multor nuanţe sau varietăți, »


