
0710 
De 

CURS PRESCURTAT 57/44 

DE ISTORIA LITERATURE FRANCESE 
PENTRU USUL Ă 

lăceilor și Gimnasielor Statului - 

cp PRELUCRAT i OR pari 

g 
Ţi ij iiy ia În bot i 

e de | A LII: amane, 

7   

  

  
Ss . 

ILEXANDRU Pa. UTU - 

LAŞI 
Tipografia Nationala, strada V. Alexanâri, 

1881. 

 



BIBLIO?ECA PEDAGOGICĂ 

+] ADMINISTRAȚIA CASEI ȘCOALELOR | | 

Carte câzaeti sa del. ,, rul Dmâieat 
cu „feri reg. la No. SI 40. 

  

    

   

    

d IL 4948 mm aa 

a pi i aa] Did 
Ceta 2 

 loventar C_/H/ 

  

B.C.U. Bucuresti 

ULUI 
0141202 

    

  

          

  

        
   

gheo, (ra s 
36.4! 373 ho. 3



* 

N 

 PRECUVENTABE, 

Cu avântul ce au luat in țeara noastră studiele in- 
vățămăntului secundar Superior, și în raport cu evolu- 
țiunea progresistă ce să impune asupra mijloacelor de invățăment, am crezut de datoria mea, ca profesor de limba francesă, al liceului central din lași, a mă incerca 
de a umple un gol, dând publicităței in limba romănească 
presentul curs prescurtat de istoria literaturei francese, 
care cu toate că esistă in programele oficiale al liceilor, 
totuşi wa fost incă predat pănă astăzi în mod siste- 
matic, precum poate s'ar cere. Aceasta, a mea incercare 0 dedic tinerimei studioase al școalelor noastre națio- 
nale, şi cu aceasta ocasiune incă, cu recunoștință voiu ținea seamă la o a doua edițiune eventuală, de toate 
avisurile ce mi să vor comunica. In genere am prelu- cxat cartea mea in mod succint și nu m'am intins pu- țin decăt asupra epocelor mai insemnate precum Şi a- supra inriurirei ce scriitorii cei mari au esercitat'o a- supre destinelor națiunei; in treacăt amintese și datine 
asupra unor origini concordente pentru limba noastră națională, dorind astfel a folosi pe junimea, noastră fără ai impovora spiritul cu amănunte de prisos. Isvoarele 
la care am recurs, le datorese in cea mai mare parte



opurelor istorice d-lor Beul6, Danjou, Dâzobry, Duruy, 
Guizot, Michelet, -Mignet, Th'ers precum și părţii lite- 
rare a celebrului istoric anglu Buckle căt și filologiei și 
istoriei literare a d-lor Amptre, Dâmogeot, Gerugez, 
Littr6, Taine, Villemain, Vinet şi filologilor germani 
Zeuss și Maltus. Ca plan acestor numerose compila- 
țiuni am ales pe acel a d-lui 1. Demogeot a căruia 
numerosele ediţiuni probează indestul superioritatea 
de metodă. Prin publicățiunea presentei mele lucrări, 
doresc să insuflu in spiritele tinerimei noastre o iubire 
şi o cunoștință mai adenca, și mai raţională unei limbi 
surori cu a noastră care este cea mai răspăndită in Eu- 
ropa și fără de care se poate zice că astăzi nu esistă 
o educaţiune complectă. 

Iassy, Ianuariu 1882. 

Alexandru &r. Suţu.



Cuns preseuela do Istoria Iteraturei anoes, 
Periodul Intăiu. 

ORICINELE. 

De la secolul al V-a pănă la al XI-a. 

CAPITOL ]. 

Celţi şi Iberi. 

Origina celtică a naţiunii francese şi urmele literare 
celtice, La epoca la care putem incepe a cerceta ori- 
ginele limbei francese, Francia era locuită de un popor 
de viță indo-germanică sau ariană, care în timpurile 
primitive a fost impins pănă la oceanul atlantic Şi cu- 
noscut sub numele de Celţi. Celţii dar sunt fără indo- 
eală străbunii națiunii francese actuale. Dacă Celţii au 
o paternitate netăgăduită asupra națiunii francese, nu 
o au insă și asupra limbei, căci după cum se va vedă 
mai jos, limba francesă nu este de căt limba latină 
vorb tă in Galia care, treptat, s'a modificat prin inriu- 
rirea timpului, înriurirea, moravurilor Şi unor -urme li- 
terare a popoarelor barbare germane cu deosebire a 
Francilor, și priu tradiţiunile greci şi creștinismul, Carac- 
terul general al Celţilor a fost totuși detectele sau ca-
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litățile al francesilor actuali, a cărora insușiri esențiale 
erau iubirea de resboae și darul de a șe esprima fru- 
mos, precum &i caracterizează deja Diodor din Sicelia 
contimpuranul lui Cesar. Ginta se subimpărția în doue 
familii, 1) Gaelii la răsărit și centru, și de acolo: 
in Irlanda și Scoţia, 2) Kymrii la apus şi la miază- 
noapte ale Angliei. | 

Inriurirea idiomelor celtice asupra limbei francese. 
Aceste idiome aparţin familici indo-europeane san mai 
bine zis ariane; ele' incă astăzi s'au menținut aproape 
pure in Britania pe cănd limba romană a creat o nouă 
limbă in restul Franciei Limba nouă datorește inriuri- 
roi celtice puţine elemente ca moduri de elocuțiune sau 
ca etimologie, și aceste chiar în mare parte greu de 
precisat sau de probat, căci in contra aserţiunelor cel- 
tomane a filologilor francesi moderni, şi după datinele 
actuale ai limbisticei, vom semnala că intrebuințarea 
articolului este o evoluțiune naturală a tuturor limbelor 
neo-lat ne care la inceputul formaţiunei lor și după le- 
padarea sufixilor casuale latine. a fost silită să intro- 
ducă articolul spre a putea defini raporturile casurelor; 
tot astfel și despre subiecte Ia, verbe; supresiunea su- 
fixelor fiind astfel o evoluţiune naturală a limbei latine 
poporale și mai vărtos a limbei franco-romane; nega- 
țiunea indoită celtica era în adevăr nd het; insă im- 
preună cu această amintire celtică, istoricul filologie 
acestei indoite negaţiuni se datorește și evoluţiunelor 
limbei francese, după formațiunea ei, cănd la inceput 
substantivele pas, goutte şi altele &și au perdut cu in- 
cetul accepțiunea lor spre a deveni pure negaţiuni ad- 
veibiale, când, in urmă cuvântul pas le-a inlocuit pe 
toate; intrebuințarea, verbelor faire Şi avoir, d. e. faire 
bâtir, aller voir, se poate mai rațional considera ca o 
amintire celtică; litera j proprie  Celţilor a provenit
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tot-odată și d'in deosebitele pronunțări al elementului 
latin, d. e. din galina (găina) avem cuvântul gelinotte 
(găinușa) unde pronunțarea literei g să confundă cu 
totul in pronunţarea literei j; t eufonic nu este altă de 
căt pastrarea unei locuţiuni cristalisate și anume t; fi- 
nal latin la a treia persoană singulară, pentru verbele 
de conjugațiunea intăia francesă, unde semnălăm tot- 
odată că a scurt latin s'a preschimbat în e mut fran- 
ces; n muiet este asemine propriu tuturor limbelor 
neo-latine actuale; ca element celtic vom semnala forma 
numeralului soizante diz, guatre vingt, siz-vingt (120) 
și in loc de mult mai puțin intrebuințatelor septante 
octante (in Britania şi Normandia intre popor) punct 
ce nu se mai discută astăzi de romaniști. 

- Remăşițele “poesiei galice. Cultura galică să afa 
intru Druizii şi barzii: druizii constituau corpul sacerdo- 
tal, barzii erau musicanţi și poeți. Unii și alții aveau 
un indoit caracter religios și patriotic. Barzii, carii in 
urmă au decrescut, au reinflorit in Armorica pe la 

„Secolii III, IV şi V. Tradiţiunea a reţinut Predicţiunea 
bătrănului bard Gaenchlan, care tradusă, incepe astfel: 

„Cănd soarele asfințește, cănd marea se umflă, eu: 
„Cânt pe pragul uşei mele“ și să termină astfel: 

„Dar tu, broască uricioasă, ce faci acolo in colţul 
„gurei lui? 

„Eu, mam așezat aci ca să păndesc sufletul seu cănd 
„va trece. El va locui. in mine cat voi trăi Şi eu, ca, 
„pedeapsă pentru crima ce a comis'o contra bardului 
„carele trăea o-dinioare intru Roch-Atlaz şi Port-Owenn.“ 

Iberi. Poporul cel mai vechiu din Europa, popor primi- 
tif şi imprăștiat. Limba lor care se apropia de cea: 
bas-ă, poseda o oare-care bogăţie inchipuită, proprie: 
copilăriei limbelor, pe cănd poesia lor a fost in floare 
față cu vrăsta lor socială, -



CAPITOL II. 

Galia greacă şi romană. 

Inriurirea greacă, lutru intemeerile grecești, cea mai 
de căpitenie a fost Masalia (Marseilles) Grecia s'a in- 
trodus numai in Galia fără ca seo poată transforma ; 
de aceia chiar influenţa greacă s'a răspăndit in Galia 
numai prin Romani cu Cesar acăruia spadă a tras 
brazda unde au germinat ideile greci. 

Formaţiunea lmbei francese prin fondul latin. După 
cucelirele lui Cesar, Roma a stăpănit Galia timp de 
aproape cinci secoli. In acest restimp, şi după legea 
fatală, Romanii cuceritori și civilisaţi au impus Galilor 
barbari întău limba lor, Şi in al doilea punct, inriurirea, 
propriului lor caracter, anume, dreptul, cucerirea şi res- 
boiul; forma ei a fost despotismul militar carele, pănă 
la cele din urmă, absorbi puterea senatului șâi dădu 
imperiul lumei. Poesia romană simțeşte mai ales pu- 
terea ideii cere se intrupă in numele de Rima. Astfel, 
mulțămită acestui fond latin carele s'a implăntat in Galia, 
prima activitate ai Jiteraturei galo-romane imbrăcioșază 
gramatica și pledărele. Inriurirea radicală romană se 
datorește mai ales liwbei romane vulgare pe care o 
găsim in poeţii comici cănd introduce personagie din po- 
por sau pe inscripțiun. funerare, precum vorbeau şi 
legiunvle cosmopolite lui Cesar care au invadat in Galia: 
astfel, vedem deja in loc de perfectul Inudavi, hnbeo 
Inuditum, j'ai lov, am Iăudut, vedere in loc de v'dere, 
și romăneţte a vedea. I scurt (i) clasic corespundea in 
limba, poporală esact cu un e ferme (6) de astăzi pre- 
cum ă cu un e mut (e muet). Cu toate aceste, după 
ce Roma ei inzestrase cu o nouă limbă și cu formele 
ei de administrațiune, cănd impilarea Romei a, fost prea 
mare, atunce s'au rupt cu desăvărzire legăturele care
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uneau metropola cu colonia ei: Galia robită și disperată 
s'a resculat, a rupt jugul şi a remas o individualitate 
de sine, ajutată fiind in liberarea ei şi de barbarii de 
la, mează-noapte carii au năvălit şi ei impreună cu că- 
derea supremaţiei romane, 

CAPITOL III. 

Inriurirea germană in Galia. 
Germanii cuceritorii Galei. Impreună cu căderea 

Romei vine şi invasiunea, barbarilor cunoscuți sub nu- 
mele generic de Germani carii au venit din Nord-Est 
ai Europei și carii Sau impărtit in Geţi—dintre carii 
un trib au fost și Dacii—Goţi, Lungobarzi, Saxoni, Bur- 
gunzi, Scand navi, şi mai ales Francii carii in secolul 
al IV-a au venit cu Clovis se ocupe partea stăngă a 
Rinului și carii cu incetul au dat numele lor țărei in- . 
tregi Numele de Franci sau Franki apare intăiu în 
istoria în anul 240 sub imperatorele Gordian al III-a. 

Dimba germană. Caracterul ei principal este unitatea, 
insă ea dovedește mai multă severitate cu căt inain- 
tează spre mează-noapte. Limba germană a lasat ver o 
mie de cuvinte limbei francese. | , 
„Poesia germană. Poesia lor era aprigă şi inspăimăn- 

tătoare ca și caracterul lor şi mai ales se compunea 
de naraţiuni epici. 

Înriurirca germană Aceasta a venit de la mMOravu- 
rile lor, de unde a și eșit patronagiul militar—unde gă- 
sim chiar pentru viitor origina feudulităței-—și profun- 
dul respect pentru femei care a fost in urmă origina 
poesiei in evul mediu. - 

CAPITOL IV. 

Galia creştină, 
ÎInriurirea creştinismului asupra imaginațiunei şi a 

găndirelor. Creștinismul a fost cel intăiu dintre ele-
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mentele ai civilisaţiunei moderne. E] a inriurit intăiu 
asupra moravurelor, și a devenit o poesie numai după 
ce s'a format ca religie. Poes:a a fost zemislită prin 
esplosiunea suterinţilor martirilor şi era dar plină de 
dragoste, mărinimie şi imaginațiuue 

Legende. Legendile, au fost singura poesie poporală 
ai Europei, timp de mai multe secole: căci era visul 
;dealului in mijlocul adevărilor viaței; astfel a putut 
veni uă Ioana d'Arc, astfel in urmă și găndul unei pro- 
videnţe. 

Discuțiuni filosufici: Aceste au luat nascere intre se- 
colul al II și al VI, sub denmnirele de gnosticism, 
arianism și pelagianism; de aceia chiar părinţii Biseri- 
cei au și devenit gănditori adănci și oameni de stat, 
Discuţiunele asupra dogmei au produs ca incoronare 
concilele, Creștinismul a absorbit neoplatonismul, şi 
Galii, datorită bunului lor s&nțu cel practic, au sciut 
să se ferească de aberaţiunele sofisticei al imperiului 
grec din timpul decadenței 

Predicaţiunea. Părinţii Bisericei erau ore-cum și uce - 
nicii lui Homer tot atăt ca și a lui lisus Hristos; insă 
predicațiunea latină a fost mai vărtos morală; . Asemi- 
nea predicaţiuni aveau drept caracter distinctif pictu- 
rele intunecoase ai vieţei viitâre. De la nisce asemi- 
ne picturi s'au insuflețit în urma Dante şi Milton. 

Istoria. Această ramură ai inteligenţei este datorată 
clerului. Cel mai vestit dintre istoricii timpului a 
fost. Gregoire de Tours; insă naraţiunea sea, este, pre- 
cum ușor se ințelege, naivă şi confusă. 

Mănăstirele. Spiritul monastic născut în Resărit ina- 

intea creştinismului s'a disciplinat in Apus Intăia mo- 
nast:re a fost intemeetă de Săntul Athanasie in anul 341 
d, H. La inceput, călugării căutau viaţa conțemplativă 
in liniştea retragerei; eară in urmă, mănăstirele au:
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devenit mare şcoli de teologie şi intemeieri agricoli. 
Ele au luat acest avent sub Sântul Benoit in anul 480 
carele le și supuse unei adeverate Supuneri şi ascultări 
și au putut deveni astfel primele unelte ai civilisațiunei 
moderne. Sc6lele laice al monahilor, in urmă, au pre- 
gătit prima renascere cu Carol cel Mare, 

CAPITOL V. 

Carol cel Mare. 

” Prima venascere. Ea a luat nascere din unirea creş- 
tinismului cu moravurile germanice impreună cu amin- 
tirile invaţate ai Greciei și Romei, cu Carol cel Mare 
carele era franc prin viţă şi moravuri, creștin prin cre- 
dinţa şi roman prin invățătura; ea a fost insă trecă- 
toare, de oare-ce nu a fost o creaţiune in adevăratul sens al cuvăntului. 

Invaţații chiemaţi de Carol cel Mare. Carol chiemă imprejurul seu mulți invațaţi mai vărtos pe cei din mo- 
năstirele Angliei carii ei intăiu au sciut se dee de li- 
terile greci şi latine. Cel mai renumit a fost Alcuin 
carele a impreunat știința timpului cu vechimea şi creş- 
tinismul, Impreună, cu cei-l-alţi a lui ausiliari Carol cel 
Mare întemeia un fel de Academie care făcu pe lume 
să prinză plăceri la științe. 

Lucrărele lui Carol cel Mare; gramatica franeă 3 CU 
“ legere de poesii poporale. Carol cel Mare se dăduse el 

insuși invăţăturei ; el iovaţa limba greacă şi latina; in- 
cepu o gramatică francă şi culese poesiile naționale 
germane pe care le a cultivat el insuși. 

Teologia; Capitulariele. Adevărata, literatură acelei 
epoci a fost teologia prin mizlocul căria e] pută in fine 
să Întemoieze credința, Insă opera capitală a lui Carol
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cel Mare au fost cele șese-zeci și cinci a lui Capitula- 
rie, o culegere de ordonanțe raționate de tot-feliul. 

Reformarea ckrului ; şcoale; manuscrise, Carol rein- 
viea disciplina bisericească și făcu tot-odată să renască 
morala care a fost inaintea-mergătoriulu ai inteligenţei. 
Copia manuscriselor jucă atuncea același rol ca şi tipo- 
grafia in urmă EI dădu un avânt corecțiunei textelor 
şi restabili caracterele romane. Infiinţarea școlelor a 
fost complementul acelei mare mișcări unde să prede- 
deau mai ales gramatica, calculul și musica Şi acarora 
cea mai vestită a f st acea din Tours Pe atunce insă 
asemine cultură literară a fost indeletnicirea singurei 
Biserice, și ore-cum a venit inaintea constituțiunei ade- 
verate ai naţiunei; eată de ce acea renascere nu a, fost 
decăt vremelnică și nu a putut inrodi decăt numai mult 
mai tărziu; Pentru aceleși cuvinte și poesie poporală 
nu a putut esista. 

CAPITOL VL 

Limba Francesă. 

Espulsiunea limbei germane. Această, primă renas- 
cere strelucită insă amăgitoare s'a şi dărămat impreună 
cu Carol cel Mare 'Tot-odată şi imperiul seu să des- 
membră cănd atuncea și gintele recăpătară, indepenâinţa 
lor şi idiomele lor adeverate. Acesta a fost sfârșitul 
domniei carlovingiane al Francilor, unde atuncea şi lim- 
ba germană a fost espulsă inapoind spre mează-noapte; 
Eta cum incă cu o asemine. stavilă, și cu toată rasce- 
rea alidioamelor romanice din sudul Franciei, să dove- 
deşte incă o-dată că limba noastre ne vine de la în- 
riurirea Romanilor cuceritori ai Daciei, de unde Și ve- 
dem ca limba romănă are mult mai mare așemanare 
cu italiana decăt cu francesa. Şi chiar, limba, germană
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în centrul și sudul Franciei nu s'a menţinut decăt ca 
o inriurire vremelnică, de oare ce cuceritorii barbari | 
sunt tot-deauna, supuși inriurirei cultivărei intelectuala 
unui popor mai civilisat; dovadă Mongolii cu Chi- 
nesii și Romanii cu Grecii. 

Espulstunea limbei latine. Limba latică să perdu 
asemine, fiind prea meşteciugită pentru asemine naţio- 
nalități incepătore; și chiar atuncea au și luat nascere 
acele limbi cunoscute sub. numele de limbi neolatine. 

“ Limba germană, trecă Rinul, latina remasă in monăstiri 
şi poporul &și făcu el insuși limba sa care fu chiemată 
cu numele romană. 
Formaţiunea idiomelor moderne. Limba lui oc; lim- 

ba lui oi. Inceputul lor este greu de a să precisa. Pri- 
mul monument scris datează din anul 842; el este pre- 
mergătoriul celor. doue dialecte lui oc in nordul: și oil 
in sudul Franciei (după denumirea, afimaţiunei d«) care 
mai tărziu &și au impărţit Francia prin riul Liger (la 
Loire) in mod statornic Astfel inspre mează-noapte, 
Northmanii au imbrăcioșat limba francesă prin o mai 
mare aplicațiune a studiului ei şi au fost cunoscuți sub 
numele de Wâlloni sau Welshi-Tdăe cum ii numese 
incă Hellenii actuali.—Ei studiară fundamental limba. in- 
cât: deveniră adeveraţii invățătorii -ei şi putură chiar în 
fine să o impue astfel Franciei intregi. Provinciele din 
mează-zi intemeeră pe la secolul al XII limba, Droven- 
cială care suprimă mai ales r final de la infinitif d. e. 
ama, fină în loc de amar, finir. Această suprimare, din 
tote” limbile neo-latini, singură a noastră a pas- 
trat'o. Mai tărziu limba francesă s'a născut din fusiunea 
acestor. doue dialecte, şi anume după bătălia de la Mu- 
ret in anul 1213 care a pus capăt sectei religioase 
orientale al Albigesilor care, sectă la: rândul ei a deve- 
nit origina inquisițiunelor,



Periodul 4] Doilea. 
EVUL MEDIU. 

CAPITOL VII. 

Societatea Feodală 

Formaţiunea lumei catolice feodale, Această forma.- 
țiune să arată intre secolul al XI și al XV şi să des- 
chide cu mărire după plăgele fără pildă a secolului X 
Omenirea să pare că renasce, şi in recunoscința ei că- 
tră Dumoezeu, ea &i zidește temple ce dau nascere ar- 
tei gothice. Northmanii devin Francesi. Autoritatea su- 
fletească a Romei devine unitatea politică al creştinilor, 
era onorul şi cavalerismul vin și ţin locul unei consti- 
tuțiuni, 

Renascerea poesiei; joculatori (jovgleurs) și truba- 
duri (căntăreți trouvăres). Poesia romană s'a născut de 
sineși în mizlocul nouei stări de lucruri. Ea samenă cu 
poesia greacă. căci și aci era vorbă de cântece eroice 
pastrate prin memoria. Joculatorii să țineau de casele 
puternicilor şi al episcopilor, alţii erau nomazi şi să 
duceau să iucănte singurătatea castelelor unde lumea, 
nu sciea a să indeletnici decăt cu gloria sau amorul 

Formațiunea cântecelor epice. Aceste poeme sunt 
cunoscute sub numele de cântece de fapte de vitejie. 
chansons de geste (din latinul gesta). Ele sunt nume-
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058 și cele care au remas nu sunt decăt niște es: 
trase ale priraelor incercări ; aceste sunt anume fragmenta 
compuse de diferiți autori carii chiar tot aceleși lucruri 
descriu. Spre pildă, dăm moartea lui Roland care sună 
astfel în textul original: 

Go sent Rollans la veue ad perdue; 
Met sei sur piez, quanqu'il poet s'esvertue ; 
En sun visage sa couleur ad perdue, 
De devans lui ot une perre brune 
X colps i fiert par doel e par rancune; 
Cruist li acers, ne freint ne n'esguignet; 
E dist li guens: „Sancte Marie, aiuel! 
E, Durandel bone, si mare fustes. 
Quando jo n'ai prod de vos n'eu ai mescure ; 
Tantes batailles en camp en ai vencues, 
E tantes teres larges escumbatues 
Que Charles tient, ki la barbe ad canne! 
Ne. vos ait hume ki pur altre fuite! 
Mult ben vassal vos ad lung tens tenue: 
Jamais n'ert tel. en France la solue“ ete. 

Eata, spre mai mare ințelegere, și traducţiunea dată de 
d. Demogeot: 

Roland sent qu'il a perdu la vue: - 
Se lăve sur ses pieds, tant qu'il peut s'6vertue; 
En son visage sa, couleur a perdue. 
Devant lui se dressait une pierre brune: 
De dâpit et fâcherie il y dâtache dix Coups. 
L'acier grince, sans xompre ni s'6brecher, 
„Ah! dit le comte, sainte Marie, aidez-moil 
Eh! bonne Durandal, je plains votre malheur ; 
Vous m'âtes inutile â cette heure; indifiârente jamais. 
J'ai par vous gagnâ tant de batailles, 
Tant de pays, tant de terres conquises, 
Qw'aujourd'hui possăde Charles ă la, barbe chenue | 
Jamais homme ne soit votre maitre ă qui un autre 

homme fera peur. 
Longtemps vous fâtes aux mains d'un capitaine, 
Dont jamais le pareil ne sera vu, en France, pays libre.
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După joculatorii, au urmat gradat poeţii carii au dat 
poesiei o. colorare mai literară. Căatecele epice să im- 
part in trei deosebite cicluri cycles. 

CAPITOL VIIL. 
Primul ciclu cpie. 

Trei subiecte de epopeă. Prin epopeă să arată nasce- 
rea spiritului frances; sară subiectele ei sunt Francesii, 
Bretonii și anticii impreună cu Carol cel Mare, Arthur 
și Alexandru ; fiecare din ele devenind cu incetul cen- 
trul unui ciclu deosebit. 

Ciclu frances sau carlovingian. Amintirea marelui nu- 
me lui Carol a dat nascere ciclului ce poartă numele 
seu. Aceste poeme au fost scrise in secolii al XII şi XIII. 

Caracter religios al căntecilor de fapte. Pe aceste 
căntice inspiraţiunea, religioasă le a creat, când sa pus 
a cânta resboiul sânt, şi tot unui singur Carol, prin o 
ficțiune, epopea recunoasce tote faptele strălucite a 
chiar premergătorilor sei. 

Căânticul lui Roland; cronica lui Zurpin. Cănticul 
lui Roland este cel mai vechiu și cel mai de căpitenie 
al acestui ciclu. EI a fost scris la secolul al XI de 
cătră Turold şi să imparte in cinci căntice; in dânsul 
vedem inchipuiri mari precum Şi inalţare de mărinimie. 
In urmă, vine letopisiţa (cronica) latină a lui Turpin 
arhiepiscop de Reims, chiemată De vița et gestis Ca- 
roli Magni, a căruia caracter este mai religios. 

Caracter feodal al'Cănticelor da fapte. Aci găsim chiar 
și trăsături demne de credință ai vieţei din evul mediu, 
cu un adever de amănunte carele este mai pătrunzător 
decăt istoria. Ca subiect de o: bogăție nemărginită, ei 
aveau bătăliele; pe atuncea insufiețirea era adeverat 
simțită, și astfel epopea a putut să se mărească şi 
să se inalţe pănă la sublim cu toată vavitatea ei.
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Analisa romanului Loherainilor. Acest poem, ui- 
tat fără cuvânt de atuncea, căntă lupta celor doue giiţi 
feodale teutonă sau gerinana cu cea picardă sau fran- 
cesă: Gazin are 'ca aliați pe Teutoni, eară dușmanul 
seu este Hughes comtele de Gournay, pe cănd regele 
Pepin stă la indoeală intre aceşti doi viteji cătră carii 
amăndoi el leagă viţa și interesele lui. Cănticul acesta 
este mai mult o floare selbarică ai imaginaţiunei popo- 
ralo.. Unitatea opului o găsim in viţele, el cănta 'supe- 
ioritatea germanică şi ammintiria lui să perde odată cu 
căderea, acestei superiorităţi vremelnice. Aceasta lliadă 
gothică să intemeeşte pe dușmănia celor doi potriv- 
nici carii ambi cer măna şi averea a Blanchef .rei care 
fusesă pieţită lui “Garini de cătiă “Dărintele ei şi pa 
care mai tărziu Pepin insuși 0 avu de soție. Eată spre „Bildă și un fragment, â textului, însă mai intinsrit Spre “mai mare înțelegere: e a 
Car la pucelle est entre ă. Paris, 
Moult richement, avec le duc Aubris, 
Cheveux pars, vâtue en un samis (satin). 
Le paletroi sur quoi la dame sist “. 
Etait plus blanc que. n'est la fleur de lis 
La dame avait taille .mince, oeil joli, 
Bouche €paissette avec des dents petits. 
Plus &clatants que Livoire aplani. 
Hinches bassettes, front vetmeil “et poli, 
Les ycux riants et bien faits: les" -sourcis, .: 

Toutes. les vues S'emplissent. de, Paris, a „„deun dit si Vautre: Come belle dame ă cil „Elle devrait un royaume tenir! o “Pledt a Dieu que Peropereur Pepin o L'eâtă: femme ! nous serions “tous garis- (sauv€3). -: 
Ore cum, 'de-o-cam dată nu 'se cânta de căt singura 

vitejia, și spiritul cavaleresc” remăne intă in'0 'a doua 
“linie ;: astfel; Băgues fratele Chit Garin, zice vorbind de Sie ga 

Pia a , 

(use?  
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vesboiu: Mai mult de căt ore ce lucru, resboiul mă în- 
cântă. Astfel incă ajunge pănă la sălbătăciune, cănd de 
pildă, Băgues după ce a ucis pe Isor6 lovește pe Wil- 
helm la facie cu măruntee din carnea Isoreei, zicănd 
aceluași: Wilhelm : | 
| “Tenez, vassal, le coeur votre cousin, 

„Or le pouvez et saler et râtir. 

“La, sfirgit, ducele Bâgues moare intorcăndu'să de la, 
„0 mare venătoare, ucis prin: săgeata unui hoț viclean, 
pe a căruia ceată el o urmărise. 

CAPITOL IX. 

Al doelea ciclu 'epie. 

Ciclu armoric su lui Arthur; caracter cavaleresc. 
Epopea carlovingiană feodală numai, nu incă cavalerească : 
Cavalerismul, idialul ai feodalităței a fost resultatul pro- 

gresulu moral al naţiunelor in evul mediu. Clerul a fost 
prima uneltă al progresului şi el recursă la spiritul ca- 
valeresc pentru a să putea apara, in contra asuprirelor 
ai castei feodale. Pe atuncea să și sacrau cavalerii, 
ore cum după une obiceuri -germane amintite de Tacit. 
Mai tărziu aceasta instituțiune apucă două căi una re- 
mâne mistică şi ceă-l-altă devine lumească și lumeaţă, 
dănd nascere ciclului lui Arthur. 

Origini Vretoane. Tot Bretania a fost pămăntul bar- 
zilor unde veniră :s& caute adăpost şi bretonii ai An- 
gliei. Caracterul lor predomnitor a 'fost o insuflețire 
religioasă pentru poesiă și musica. Ei să apucară atunce 
de a mări numele lui Arthur și de al preschimba ; da 
nu se vede incă aşa zisa masa rătundă, la table ronde. 

Poveşti, pcporale a Bretonilor armoricani. 'Tradiţiu- 
nea lui Arthur inflorește de la secolul al VI pănă la 
secolul al XII in Bretania francesă, şi tace din acest



19 

viteaz galic idealul cavalerismului. Producţiunea nouă 
de căpitenie acestei infloriri este: „masa rotundă“ com= 
pusă din incungiurătoni lui Arthur, şi cum se zicea: 

Fit roy Arthur :la ronde table, 
“Dout les -Bretons disent maint fable: 

Toată lumea credea că era ținută să se'duci la cur- tea lui Arthur. o 
Geofiroi de Monmoutl şi trubadurii francesi. Pe la mijlocul secolului al XII Calenius din Oxford a prelu- crat in limba Jatină o culegere “celtică de vechi tradi- țiuni pe care le dărui lui Monmouth. In același timp Wace compusă Brutul, o istoriă ai Marei Britanie, in versuri francese, de la originele ei cele mai inapoete pănă la anul 680 d H. După Wace, trubadurii francesi au pus măna pe legenda lui Arthur şi pe acea a mesei rotunde ; insă aceste poeme atuncea, nu să mai cântau: cele mai vestite sunt datorate lui Merlin, Lancelot du Lac, Tristan (Ivain) și altora. * | a _ 

. Comparaţiunea povestelor poporale armorice cu îm - tațiunea lor framcesă. Schimbarea, la facie să limpezeste la suflarea, cavalerească a evului mediu. Astfel Chrâtien de Troyes zugrăvește pe Arthur ca pe un adevărat Yege care e dedea pilda de vitejie și de curtenie, eară ca- 
valerii, in loc de a să aduna in jurul unui fedeleş de hydromel, curtenese domnișoarele Amorul cavaleresc, eleganța şi civilisaţiunea, eata caracterele cele mai de căpitenie ai poemelor francese. . 

Romane în prosa; tântecele (lais) Mariei de Prancia. De la aceasta poesie 'imbracată, uşor, nu era decăt îin pas pentru a ajunge la -prosa. Secolul al XIV a fost u- cel ce a făcut pe cavalerism să: pice pănă Ia zisa ga- i anterie. Eta o descriere in prosă ai curței regelui Art- hur; unde Ivain presintă pe Lancelot lui Arthur Şi roginei:
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:„Quand messiră Ivain fut en son hostel venu, îl fait 
le varlet (pe.Lancelot) attourner au plus .richement 
qwil peut, et le mâne ă la cour sur son cheval mâme, 
qui moult stoit beau revâtu de -robe ă.chevalier. Et lors 

saillit aux fenâtres hommes et femmes, et; dient que onc- 
ques mais ne virent un si beau chevalier. Il est 

venu ă la cour et descend de son cheval, et la nouvelle 
s'&paud parmi la salle. Lors lui vont encontre dames 
et damoiselles, et la royne et le roi sont aux fenâtres, 
et messire Ivain le mâne par la main „amont la salle. 
Le roy va encontre et la royne....... Maintenant 
apercoit la royne qu'il est trop esbahy et trăs-pensif; 
mais elle ne cuidast jamais que ce fât pour elle: non 
pourtant elle le .soupgonne un peut. | 

In urmă vine Maria de Francia, născută in Flandra, 

care redactă povesti eroice şi sâmțitoare conoscute sub 
numele Lais. 

Cavalerism religios; Sântul Graal. Partea clericală, 
al cavalerismului este cu totul tăinuitoare: obiectul ei 
este cercetarea Sântului - Graal -(potirul cinei): eră es- 
presiunea ei cea mai perfectă este Romanul lui Per- 

ceval. Graalul este potirul cu carele Christos și uceni- 
cii 's6i au serbătorat cina; in aceasta legenda vedem 
chipul. poetic ai doctrinei creștine. Aceste matetialuri 
poetice sunt incă nutrite și prin legende armorice. Epo- 
mpea mistica și religioasă a, trăit multă vreme, şi ca și 
tradițiunea cavaleriască a lui Arthur ea a ihsufiețit mai 
tărziu pe Dante, Ariostul, Tasul, Sackeville, Milton şi 

alți, şi mai vârtos, misticismul -german a sciut aşi o 
insuși intrun mod mai trainic. In Francia, acest simbol 
tainic după ce a dispărut, a reapărut in straluciria, cla- 
sica a, secolului, al XVIII cu de Tressan.
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CAPITOL X. 

Al treilea ciclu epic. 

Subiecte antici. Prin însuși natura ei, epopea al evu- 
lui medie arată origina subiectelor despre care vorbeşte: 
subiectele carlovingiane arată elementul germanic, su- 
biectele bretoane pe : acel celtic, și in'al treelea rănd, 
cu origină mumă, elementul greco-latin cu caracterul 
gotic. al timpului a, căruia eată şi obirşiele de capitenie. 

Ulis in tradiţiunea poporală.. Istoria lui este ascunsă 
sub. acea a puternicului Domn de Bousquet cu o schim- 
bare de amănunte datorită necredințelor atăt ai tradi- 
țiunei orale căt şi potrivirei ei după moravurele timpului. 

Cause al succesului subiectelor clasici. In secolul al 
XII le găsim în ambiţiunea literară al trubadurilor 
precum și in fapta, ca asemene subiecte erau un ce nou, 
precum mărturiseşte de pilda trubadurul normand St. 
Marc .când zice: | ii 

Cette ystoire n'est pas us€e, 
Ni en gutre de lieux trouvte, 

| Jă 6crite ne fut encore, | 
pe cât şi progresele intelectuale in public care preves- 
tesc de departe renascerea. - Ciclul greco-latin a tratat 
iutăiu asediul Troei nu după Homer ci după Ionicii Dares 
și Dictys, și“ molțumită suprimărei a părței mitologice 
ai fabulei lui Homer, poeţii au și putut găsi cămp des- 
chis pentru inchipuirile cavalerismului şi pentru: prefa- 
cirile cerute de moravurele . zilei. Tot-astfel s'a izitâm- 
plat chiar maj tărziu cu Shakspeare, Corneille şi Racine 

Resbelul Trosi; Medea; Alexandru. Cântărețul ei cel 
intăiu a fost St. More a căruia dăm aci un pasagiu: 

Quand vint le temps qwhiver dârive, - 
Que Pherbe verd point ă la rive, 
Lorsque florissent les ramels,
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Et doucement chantent oisel, 
Merle, mauvis et loriol, - 
Et estornel et rossignol, 
La blanche flor pend ă P€pine, 
Et reverdoie la gaudine ; 
Quaud le temps est doux et souefs (suave) 
Lors sortirent del port les. nefs. 

Acuma trubadurii incep a sili ficţiunea datorită ana- 
ceonismelor de tot feliul, ei sciu deja a spune de la 
dânșii şi mărturisesc aceasta. Tot astfel sa intămplat 
şi cu Medea şi Alexandru opuri datorate penelor lui 
Lefebvre, Lambert le Cours și Alexandru de Paris. 
Une ori ficțiunele lor sunt copilărești, da cel puţin ele 
araţă o nobilă incercare ai imaginaţiunei și constată in 
același timp primele raporturi de naivă admirare intre 
Orient; şi Occident. 

CAPITOL XI. 

Decaderea spiritului feodal şi al cânticelor epice. 

Alegoria şi poemul didactic. Această incercare de 
venascere clasica a fost cu atăț mai vărtos: vătămătoare 
pentru. epopea cu căt clerul carele era mai cult putu 
cu: incetul să inlocuească poesia prin metafisică şi cmo- 
țiunea prin sciință. Astfel apare intăiu Gaimar 'Şi de 
acolo Wace. casele in al XII-a secol “chiar schimbă e- 
popea in istorie puind in versuri Brutul Anghei şi 
Romanul Ronului;'de acolo, P. de Thou carele versifică 
un Bestiarius, tractat de zoologie şi un aber de crea- 
turis tractat de astronomie; apoi poeţi moralişti ca 
Guillaume: şi Abernon.' Aci vine: și decaderea spiritului 
feodal și in secolul al XIII veni şi alegoria care îl în- 
locui cu totul. și făcu să slească inspirațiunea sub să- 
cetea de idei, | 
Romanul Trandafirului (Rosei). Cu acest poem chiar
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carele imbrăciosază toate caracterele ai decăderei să 
inchide traiul epopeei. Opera aceasta este o alegoriă 
lungă, invaţată și posomorită unde eroul cată a culege 
un trandafir abia zărit şi carele este aparat de nişte 
abstracțiuni personificate precum Primejdia, Limbea rea, 
Viclenia şi altele. Romanul acesta inceput de Lorris fu 
mântuit de I. de Meung contimpuranul lui Dante carele 
şi el imprumuta pentru poemul seu formu unei visiuni. 
Wilhelm este ingenios și nait, pe când Jehan ese liber 
cugetător, literat și indresneţ; spiritul cată a birui gra- 
cia şi Jehan să rescoală sistematic in contra, nobilimei. 
și dleificărei femeei, astfel de pildă, zice pentru femeea 
ce stă ca intr'o inchisoare prin maritiş: 

Le oisillon du vert bocage 
„ Quand îl est pris et mis en cage, 
Nowri moult atentivement 
Dedans, dâlicieusement ; 
]] chante tant comme.il est vis (vivant). :: 
De coeur gai, ce vous est avis. 
Si dâsire-t-il les bois rameâs, 
Quiil a naturellement aimss, . 
Toujours y pense et s'6tudie 
A recouvrer sa franche vie, : 
Et va par sa prison cherchant, 
A grande augoisse pourchassant 
Une fenâtre, une ouverture, 
Pour revoler ă la, verdure. - 

Epopea a devenit o satira, insă în civilisațiune ca şi 
in natura, moartea nu este alta decăt o schimbare la 
facie. Împreună cu satira și cu invățătura spiritul frân- 
ces îşi insușesce un caracter mai european ca, și feoda- 
litatea şi biserica şi pe la secolul al XIV acest spirit 
avu fericirea de a putea generalisa inteligența, cercăn- 
du-se cu bunul simț; etă dece ele putu să strebată 
pretutindene. | 

Fabulele (fabliaux). Pe vremea epopeei cavalereşti
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st născu fabula le fabliau care era.pe lângă, cânticul de 
fapte, la chanson de geste, cea ce sunt comedia sau 
vodevilul pe lânga tragedia. Fabula, vorbea mai ales de 
nefericirel6 ai căsătoriei și de călugării, şi daca nu sla- 
vea nici buna cuviinţa nici seriositatea, totuşi altmintere ea sciu să perfecţioneze arta de a povesti, şi chiar în 
aceste poveşti familiare spiritul frances desfăşură deja 
calitățile sale cele mai bune. Asemine poveşti au adese 
ori origini departate. Astfel, de esemplu, Cartea celor 
şepte sfătuitori, le Livre des septs conseillers a, lui Luidbad Indianul care datează de un setol inaintea lui 
Christos, a devenit o poveste persană, arabă, hebraica, 
syriacă și greacă, apoi in secolul al XII ea insufleţi 
scrierea, francesa Dolopathos spre a se preschimba incă in urmă in un op german seu italian cu Boccaciu seu și. spaniol şi in fine Molidre tot de acolo luă pe Georges Dandin. Fabula a inflorit pretutindene in Francia, tot ea zicea: | | | a 

Les rois, les princes, le$, courteurs (courtisanş) Comtes, barons et Vavasseurs 
Aiment contes, chansons et fables 
Et bons dits qui sonţ delitables ; 
Car ils dtent le noir penser ; - 
Deuil et ennui font oublier, 

şi ea a fost tot-o-dată resbunarea bunului sămț in contra puterei, satira poporală ; in care adeveratul jn- teres ce găsim noi astăzi estă descrierea credincioasă a moravuielor evului mediu. Unul dintre cei d'iatăi versificatoii in acest gen a fost Rutebeuf un fel de hohem ai literaturei,' un biet nenorocit, carele incarcă descrierele sărăciei lui, „sans cotte ; sans vivres, sans lit, toussant de îroid, bâillant de faim,“ şi carele caută mai mult a face pe protectorii lui st ride spre a putea capata ceva de la dânșii. | E EI este foarte vioiu şi arată mult spirit muzcător



  

2 rd | 
în contra călugărilor! în Testament de” Vâne și în Le 
moine satristain ; după dânsul au venit Gusrin, Baudou- 
in şi alţii ; numai șăgele lor in contra preoților, les 
provoires, nu sunt alta decăt vesălie de spirit şi vioşală 
a bunului s6mţ care cauta a ataca abusul intrun mod 
ridicul, mai mult de căt contrareligiose. 

Romanul Vulpei. Fabulele din evul mediu nu sunt 
toate satirici; insă satira st „ahățea, de ori-ce subiect 
chiar şi de arhitectura și poesia o urmă pe această, cale, 
dovadă lunga fabulă a Pulpei unde vulpea, Tapul, leul 
și magarul formează o. satiră intreagă și fina ai intre- 
gei societăți umane incepând de la nob.lime și cler 
Tendința generală al poemului este negațiunea . spiri- 
tului cavaleresc, principiul cel. vital al evului mediu. 
Vesţitele fapte ale Pulpei produc pretutindene | adimi- 
rațiunea, și isbănda fabulei s'a, impus timp de doue 
secole. Insă tocmai acel spirit de degaţiune a fost cea 
ce l'a nimicit, de are ce fiecare „epoca poartă in şine 
o putere de disolățiune. | 

CAPITOL XI. 

“Poesia lirică din Suă; Tinibaăurii. | 

Imprejurărele câ au “venii în ajutorul poeziei provin- 
ciale. Am văzuţ cum cănticele: epice ale limbei hui :0si 
ne au. zugrăvit 'idealul feodalităței : cănticele' lirice ai 
trubadurilor subt picture de gen, adeverăte; portrete ; 
cu cânticele, versurile şi sirventele, 'natuta însuși al a- 
cestor zile vethe:s'a prelungit pănă in: timpurele noas- 
tre prin ehoul poesiei. : 

Adevarata patrie ale inspiraţiunei lirice a fost. sudul 
Franciei, datorită climatului seu şi cibrului "Set câl 'sa- 
nin unde toate femeele erau iubite, toți cavalerii poeţi
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şi unde. această egalitate facie cu po sia şi amorul a 
devenit temelia, altor progrese. 

Provencia fusese fericită și liniștită incepănd de la 
Bozon I; in anul 1092 ea s'a contopit cu Catalonia și 
spiritul unic a unia unit cu bogăţia ceei-l-alte a putut da, 
naștere unei elegancie de moravuri necunoscute pănă atun- 
cea. La, toate aceste mai este incă de adaugit suflarea 
poetică ale civilisațiunei arabe | | 

Caracter ale poesiei trubadurilor. Poesia provencială 
a fost mai toată lirica; ea a fost, pentru a zice aşa, - 
vuetul melodios ale vieţei lor de amor şi de petreceri. 
Meritul de căpitenie ale acestei poesie, cu toate rezi- 
sele ei ce să impuneau, a fost limba ei cea originală 
precum și combinaţiunele ei ritmice. In dănsa trebue 
cercetată nu numai găndirea ci incă și armonia. versu- 
lui. Sămţire şi gracie 6tă poesia intreaga al trubadu- 
rilor. Asemene calități s& perd cu totul in traducțiune. 
Eta unii autori și une fragmente: 

Arnaud de Marveil; Bertran de Born. Cel d'intăiu, 
un biet serv se inamora de contesa Adelaida fiica lui 
Raymond V comte de Tulusa și eta cum o zugrăvește: 

Tout la peiat ă mes yeux; la fraicheur de Paurore, 
Les fleurs dont .]a prairie au printemps se colore, 
Retracant ă mes sens ses agrements divers, 
M'excitent ă chanter sa beaut€ dans mes vers. 
Je puis, grâce aux flatteurs dont notre siăcle abonde, 
Tappeler sans pâril la plus Belle du monde. 

„Si Von n'offrait ce titre a qui ne peut charmer, 
„Le donner ă ma dame âut ât6 la nommer. 
Al doelea, Bertran de Borne, inalță cânticele sale de 

amor prin un amestec fericit ale sămțămintelor resboi- 
nice imprumutate poesiei feodale : | 

Au premier jet perdant mon 6pervier, 
Je veux le voir fuir devant le gibier;
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Que sur mon. poing un faucon me le plume, - 
Si seul pour moi votre parler n'est. doux,. 
Si mon bonheur est ailleurs qw'avec vous; 
Si loin de vous, douceur n'est amertume. - 
Qa'ayant au col mon 6cu susponâu, 
Par un grand vent je trotte morfondu, 
Quwun dur galop me broie ainsi que Porge ; 
Qu'ivre et maussade un sot palefrenier 
Casse la bride et lache Letrier, | 
Si vos flatteurs n'ont menti par la, gorge. 
Quand je m'approche ă table pour jouer, 
Que je ne puisse y changer uu denier, 
Que par une autre elle soit vetenue, - , 
Que tous les dâs me soient d6s malheurenx, . 
Si d'autre femme oncques fus amoureux ; 
Si, fors la votre, une amour m'est connue. 
Que je vous laisse aux bras dun âtranger, 
Pauvre benât, sans savoir me vengar;. 
Qwun vent heureux ă ma nef se refuse, 
Qw'en cour du roi me batte le poitier, 
Que du combat je parte le premier, 
S'il n'a menti le lâche qui m'accuse. 

„- Căntice de amor; tensone; ode sesboinice. . Forma de 
căpitenie ai cânticelor de amor a fost aşa zisul tenson 
sau'jeu parti, un fel de concurs poetic a:căruia verdicte 
pronunțate prin niște curţi in secțiuni unite,. pline, 
plânidres -să chiemau lous 'arrestş d'amour. In aceste 
curți de amor care au trăit doue secole și jumătate, 
damele-aveau cel intăiu loc: Una din ele, Laures de 
Noves a inspirat pe Petrare. Asemine curți de amor 
să intindeau. nu numai in Provencia ci incă in Campa- 
nia, şi in Flandra; cea mai vestită era acea din Avi- 
nion. Aceste concursuri să chiemau tensone seu sirvente 
după imprejurare, dacă era, vorba și de insuflarea; res- 
boinică seu de satira, dovadă tensonul intre Sordet și 
Bertran, din carii unul jărtfeşte totul amorului pe cănd 
al; doilea face restrăugerele - lui. pentru gloria resboini-
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cilor; eta incă o adevarată odă a lui de Born acăria 
reproducem prima și ultima strofă: 

Bien me sourit le doux printemps, 
Qui fait venir fleurs et feuillages; 
Et bien me plait lorsque j'entends 
Des, oiseaux le gentil ramage. 
Mais jaime mieux quand sur le pr6 
Je vois l'6tendard arboră,. 
Flottant comme un signal de guerre ; 
Quand j'entends par monts et pâr vaux 
Courir chevaliers et chevaux, 

Ă Et sous leurs pâr frâmir la terre. 
Je vous le dis, manger, dormir, 
N'ont pas pour moi saveur si douce: 
Que quand il m'est donn€ d'ouir: 
„Courons, amis, A la rescousse!“ 
D'entendre parmi les halliers 
Hennir chevaux sans cavaliers, 
Et gens crier: „A Vaide! ă Paidel“ 
De voir les petits eţ les grands 
Dans les foss6s rouler mourants. 
A ce plaisir tout plaisir căde. 

Case de decădere ăi poeziei provenciale. Aceasta tre- 
bue' să o vedem în - anostia și injosirea de âmenunțimi 
care să fereau in mod sistematic de ore-ce gândire bar- 
bătească sau gravă și care a disprețuit cu ușurință 
tatăl, chiar pe amorul insuși, singurul ei isvor; in urma, 
reshoele civile 'au venit și au stins glasul trubadurilor 
ca și iarna “care vine să stăngă 'cănticele păsărelor. 

: CAPITOL. XIII, 

Căntice lirice al trubadurilor, 

Caracter ale cănticelor lirice spre mează-noapte a riw- 
lui Liger. S. Bernard şi mai ales Abâlard au compus 
ei insuși in tinereța lor căntice lirici; este cam de 
mirat de a se vedea atari trubaduri eşind din mănăs-
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tirea Clairvaux care vinea in eparhia. Parisului. Cea 
mai mare parte ale acestor opuri lui Abelard este scrisă 
in limba poporală.. In țările limbei de oil, aseminea 
căntice de amor erau adeverate romancie a cărora, „cele 
mai vestite erau a lui Audefroy le Bastard şi a căruia 
dramele naive sunt tot de una foarte graciose; astfel 
este una care incepe cu patratul următor: 

En un vergier, pr&s d'une fontanelle - 
Dont claire est Ponde et blânche le gravelle, 
Sied fille ă roi, sa main ă sa maixelle (maxille, joue) 
En sospirant, son doux ami rappelle. 

In toate aceste mici romane, intriga este tot-de-una 
simpla şi atrăgătoare. In contele Quesne de Bethune 
vedem insă un nou merit, spiritul, fineța şi une-ori 
verva ; el a fost tot-o-dată şi un voinic, căci pe. peatra 
lui era scris: a i 

La terre fut pis en cet. an: 
Car le vieux Quesne 6tait .mort. 

Eta, incă un fragment ale acestor poesii: 

Ennemis de Dieu vous serez. 
Et que pourront dire ses ennemis, a 

„La oă les saints trembleront. de doutance, . 
„Devant celui pour qui rien n'est secret? 
Dans ce grand jour quel sera votre arrât, | 

| "Si sa piti€ ne couvre sa puissance?. 
Imitaţiune ale poesiei provenciale, Thibaut IV; Carol 

de Orleans. Cu tot meritul mai trainic a qănticelor ai 
limbei de oil, aceasta. caută a imita cănticele armoniose 
ale Provenciei. Cântăreţii cei mai renumiți au fost 
Thibaut IV și, Carol de Orleans, Eta plăcutul debut 
unei romancie lui 'Thibaut : SE 

Au revenir que je: fis de Provence, | 
S'Emut mon cour un- petit. de chanter; . | 
Quand japprochais de la terre de. Frauce, .... 
Oă celle maint (od demeure celle) que ne puis oubliey,
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care impămăntenese în nordul Franciei graciosele com- 
puneri ale trubadurilor din sud. Ia Thibaut să vede spi- 
rit, adevărată pasiune; şi bun sîmț. Reproducem aci, ca 
două deosebite modele, următorele două strofe: 
Mourir me faut, amoureux en chantant. 
En chantant veut ma douleur dâcouvrir 
Quand j'ai perdu: ce que plus dsiroie. 
Las! je ne sais que paisse _devenir; 
Et ma mort: est ce dont jespăre joie; 
Il me faudra i, telle doulour languir, 
Quand je ne puis ni v6oir ni ouir 
Le bel objet ă qui je m'attendoi (me confiais), 

şi Da Na 
„Je ne dis pas que nul aime follement :. 

_. Car le plus fol en fait mieux ă priser.,, 
“De bien aimer ne peut nul enseigner, 
Hormis le coeur, qui donne le talent: 
Qui plus aima, de fin coeur, loyaument. 
Cil en sait plus..., et moins s'en sait; aider. 
Afară ds Froissard carele. a fost cel intăiu dintre 

cronicari, insă deşert. şi ostenitor ca lirism, trebue mai 
ales să cităm pe Carol de Orleans insuși fiul Valenti- 
ne: de Milan, in carele pentru prima oară poesia fran- 
cesă ajunge la frumuseţa formei și produce un op de 
artă, și unde numai adeverata gâudire mâi lipsește ; 
poesiele lui sunt numai nisce frumose: nemicuri, poe- 
“sivare. Eta doua dia dle: | 
“Un căntec: | 

„ Rafraichișsez le chastel de mon coeur 
"D'aucuns vivres de joyeuse plaisance ; 

“ Car Faux-Dangier, avec son 'alliance, - 
La assieg6 dans la tour de:douleur, 
Si ne voulez le sidge sans lovgeur 
Tantât lever, ou -rompre par 'puissance, 
Rafraichissez le chastel de mon coeur. 

“+ D'aucuns vivres de joyeuse plaisance,
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Ne souftrez pas que Dangier soit seigneur 
En conqustaut sous son obâissance 
Ce que tenez en votre gouvernance, . ; : 
Avancez-vous et gardez votre bonneur; 
Rafraichissez le chashel de mon ceur, 

şi o baladă: 
„N'a pas longtemps quw'allai parler 
A mon coeur tout secrătement, 
Et lui conseillai de s'âter 
Hors de lamoureux pensement ; 
Mais il me dit, bien hardiment: 
Ne m'en parlez plus, je vous prie; 
J'aimerai toujours, si m'aid Dieu: 
Car j'ai la plus belle choisie: 
Ainsi m'ont rapport mes yeux. 

Croyez-vous savoir sans douter, 
Par un seul regard seulement, 
Luis dis-je alors, tout son penser? 
Oeil qui sourit quelquefois ment. 
—Taisez-vous, me dit-il, vraiment: 
Je ne croirai chose qu'on die: 
Mais la servirai en tous lieux: 
Car de tous biens est enrichie; 
Ainsi m'ont rapport€ mes yeux.“ | 

„Da toate aceste nu sunt in fine alta de căt o ghilceavă, 
intre sâmţele și rațiunea unde adevarata insuflara poe- 
tica, lipsește. Astfel poetul nu găseşte nemic de zis a- 
supra Joanei de Arc contimpuria lui, nici asupra .pro- 
prielor lui nenorociri: sau a nenorocirelor „Franciei, 
Causa ai inferiorităţei tuturor acelor poesii a evului 
mediu, a fost lipsa absolută ale cercetărei vieţei morale 
cea ce-a făcut ca ele au trăit fără .a avea putere şi 
că in fine au şi decăzut. : | 

CAPITOL XIV, 

Societatea cler;ca în evul media. | 
„ Superioritatea societăței clerului.  Alătarea cu s0-
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cietatea, lumească și feodală trăia și Societatea. clericală 
gravă şi inteligenta care cărmiia mațiunele prin dog- 
mele şi care pastra. limba latina ca limba ei proprie, 
și a căria 'putere-a fost unitatea, . Biserica era - asocia- 
țiunea, libera ale inteligenţelor și singură pe atuncea ad- 
mitea princip:ul alegerelor. Vina ei a fost însă că prea 
s'a reslățit de gramada credincioșilor. Fata de-ce ea nu 
putu se ajungă la ordina prin libertate. - 

Mănăstiri normane. La picioarele: catedrarelor sau 
rădicat puţin cu puţin și seminariele. Normandia a fost 
principalul focar sciinţei a câria Şcoli. mai „de seamă 
sunt mai ales datorate lui Wilhelm Cuceritoriul de unde 
a și pornit semnalul acelei mișcări intelectuale cure a 
turburat secolul al XII-a. Teologii eei mai insemnaţi 
a timpului au fost Laufram şi Anselm carele a 
fost tot-o-dată și un filosof, un inaintea-mergător lui 
Luther și lui Descartes. . Opul. seu cel mai vestit se 
chiama ; Fides guarens întellectum, + - 

Scolele din Paris; universitățile. Parisul a fost foca- 
riul cel mai viu ale inteligenței Impreună cu vestita sa 
şcoala episcopală Sau inființat incă şi alte școli unde 
să căpăță liceacia. “Suburbiul latin (le quartier latin) 
“inființa “deja elementele universităţei. Pe “atuncea au 
trăit; Abelard,“ Joscelin, Robert de Melun şi alții. La 
“inceputul secolului al: XII-a, "Uaiversitatea s'a consti- 
tuit in mod defnitiv in Patis- şi ucenicii “ei au ajuns la 
destingle cele mai “renumite, “Intre străinii “renumiţi 
„carii Sau făcut ucenicii școlelor Parisului -v'om sătnala 
„pe loan de Salisbury, pe 'celebrul Bacon şi pe Brunetto 
Latini. Universitatea dobăndi o nouă putere Prin : imu- 
nităţile ce s'au conferit ei_de cătșă Filip August. Vom 
da ca o curiositaţe rețrospectivă un portret a scolaru- 

„lui de pe vremea acea, făcut de. un poet :contimpuran:
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Sur son front se hârisse une ample chevelure Dont le peigne a longtemps nâgligă la culture ; Jamais un doigt coquet, une attentive main Aux cheveux 6garâs ne montrent le chemin Un soin plus important aiguillonne leur maitre : Il faut chasser la faim toujours prompte ă renattre. Le temps ă son manteau suspend d'un doigt railleur, La frange qu'oublia Vaiguille du tailieur. 

și astfel mai departe poetul descrie viaţa picătoasă care era sorții celor mai mulți şcolari. 
Ordine religioase. Aceste ordine cu toate că erau dușmane Universităţei au fost nu mai puțin și ajutoa- rele ei. Vechiele monăstiri să reformau. In secolul al XIII-a Roma a Sciut cu inţelepciune să creeze pe că- lugării militanți, cănd a creat pe Dominicani și Fran- ciscani carii pănă la fine au putut să facă să li g& des- chiză ușele Universităței, eară in vechiele monăstiri lumea lucra mereu, Șartrii (les Chartreux) copieau căr- țele eară canonicii Premuntrați (les Prâmontr€s) for- mau biblioteci. 

CAPITOL XV. 

Lucrărele societăţei clerical -. 

Trivium ; quaărivium ; şcolustica Remășiţele scienţii greco-latine formau doue totale; unul chiemat trivium cuprindea gramatica retorica, şi dialectica, al doilea chiemat guadrivium cuprindea aritmetica, musica, geo- metri și astronomia; din dialectica și teologia s'a năs- cut scolastica care a fost întăia trezire al spiritului uman, dar care n'a: fost încă decăt intrebuințarea, fi- losofiei :pentzu sprijinul credinței, In secolul al Xill-a numai, filosofia a inceput s5 atace Biblia cu toate că dialectica de multe. ori ajungea a fi vidicult pin ab- 
ți
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sența de idei și îmbelşugarea de amănunțimi în argu- 
mentațiune, sau prin defectele și copilăriele ei. Filosofia 
aceasta a căutat încă a să însufleți de găndirele lui 
Platon sau de metoda lui Aristotele pe carii mai nu'i 
cunoștea; de aice și neajuusul ei. o 

Marii doctori catolici. Filosofia scolastică, intemeată 

pe cunoştinţele poporane incepe in secolul al unspre- 
zecelea cu Roscelin d'in Compienia. El a fost nomina- 
list, a negat taina Triimei şi a murit necredincios blas- 
temat de Biserică  Potrivnicii sei au fost Anselm ca.- 
rele era îdealist şi carele a intins esagerarea sistemu- 
iui seu pănă la absurd cănd a vrut a întrupa idea; 

de acolo, Prlhielm de Champeauz carele a combătut pe 

Roscelin cu o sciință mai mare; Abelard a fost unul 
dintre ucenicii sei. Acesta era foarte invaţat pentru 
timpul seu, el a fost mai ales dialectician și a dobăn- 
dit un renume foarte mare in cursurele pe care le preda. 
Abelard a sciut să fie clar tocmai fiind că nu s'a co- 

“borit nici-o dată pănă la adăncimea ideelor. El intăiu 

a vrut să dovedească credința şi a imprăştiat intăia 
spaimă in ortodoxia care era aparată de altă parte de 

St. Bernard pe atuncea sufletul Bisericei pe care o 
sprijinea cu o mare eloquență în contra lui Abelard 
prin intusiasmul credinței sale, şi carele cand s& cobo- 
rea de la asemine inălțimi, sciea să unească gracia cu 

simțemăntul cel mai fin şi cel mai pur. - 
In mizlocul acestor desbateri, Arabii introduseră in 

Turopa: cu Avicen și Averroes fisica și himia precum 
și “dialectica lui Aristotele asupra emancipărei rațiunei 

individuale. Tot pe acea vreme apăru Albert cel Mare 
carele a intrunit in sine și in cărțile sale toată sciința 
contimpurană. In urmă 'veni ilustrul Roger Bacon ca- 
vele a dat un mare avent sciinței de oare ce sciu să 
se place după esperimentare ; el s'a, indelatnicit mai
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vărtos cu optica, astronomia şi Asica, şi a presămţit. 
cea ce e de mirat, minunele industriei moderne. . 

Impreună cu S/. Thomas d'Agwin vine cultuia in- 
vățămăntului și ale predicaţiunei. Acest şef de scoală 
a dat un avânt pentru traducerele filosofilor greci şi 
arabi şi a aplicat în morală spiritul filosofie, Opul seu 
carele să deosebește, pentru spiritul evului „mediu, să 
chiamă: Summa totius teologiae. In urma, impreună cu 
Jean de Fidanza (St. Bonaventure) vine școala misti- 
„Cismului care susține că toate lucrurela pornesc de la “daru și de la sănta scriptură. | 

Imitațiunea lui Iisus Hristos. Misticismul Slui Bo- 
naventure nu a fost. purure ortodox, a fost insă destul 

„de 'viu pentru a produce Imitaţiunea lui Iisus Hristos 
cartea. cea :mai frumoasă a creştinismului. după evan- -ghelia, un cap de opera anonim plin de dar și-de slă- 

'vire:. aceasta carte a fost „priimită cu o mare insufle- 
țire, fiind că a sciut s& arate că pietatea “putea să se 
incerce. ai să. inalța pănă la: Dumnezeu fără ca să fie 
nevoită a 'trece prin zicerea preutului, și tot-o-dată e- vlavia găsea in d&nsa limbagiul 'amoiului, ear pietatea Să rostea în terminele pasiunei celei: mai adeverate: şi mai inflacarate.. Acest mare op liric s& imparte in. pa- 
tru cărţi, patru grade pentru -a putea ajunge la perfec- iunea. creștină, Ea descrie, călătoriele inimei şi luptele ei. Se vede deja cum creştinismul incepuse . a dobăndi 
esperiență și indulgențe; s& sămte :0 inteligenţă: com- 
pătimitoare și:o0 maturitate puternică. Despre aceasta 
carte a. zis Michelet: „La: passion qu'on trouve dans ce 
livre est grande comme; Pobjet qu'elle cherche, graude 
„comme le inonde. quelle guitte .... Je ne sens..pas 
seulenient ici la mort volontaire d'une âme. sainte, mais- “un immente veuvage et la mot d'un monda antrieur.
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Ce vide que: Dieu vient remplir, c'est la place du monde 
social qui a sombre-tout entier,. corps et biens, Eglise 
et patrie,“ 

CAPITOL, XV 

"Istoria in. mănăstiri. 

| Cromicelă monahale. Lumea feodală' şi “mănăst; rea, 
eată ce cuprinde inteligența În evul mediu, şi “mănăs- 
tiria a fost acea ce ă biruit, cura se “poate uşor inţelege. 

Mai tărziu aceasta inteligenţa, devenind laică, borgesia 
a moștenit pe cler. Aceasta revoluțiune niorală care s'a 
săvărșit in secolul':.al. șăsa-spre-zecelea să arăta deja 

“in secolul al patru-spre-zecelea - cu: doue: genuri. de li- 
“teratură,. istoria şi teațrul. “Tot in mănăstiri s'a născut 
prosa după. cionicele latini... Intăiu vin. une anale. ca- 
tolici -care: fixează :&poca. sărbătorilor pentru fiecare. pe- 

riod: de: noue-spre-zece ani; în 'urmă; pe marginea. unor 
asemine anale'a-inceput a să aşterne şi arătarea in- 

-tămplărilor: celor -mai de căpitenie, şi astfel-s'au năs- 

cut primele cronici, a cărora cea mai vechie este a lui 
St. Bernard 'in 'Belgia;::și. datează din secolul al VII. 
În principiu și pentru multă vreme, analele sunt aproape 
mute, astfel d. e. pentru anul: 732, ele tac cu totul 
despre vestita bătălie. de la Pictavi (Poitiers), și astfel 

„tot in același: mod asemine anale inscriu: moartea lui 
Carol.:Martel ca și pe acea a; unui călugăr necunoscut. 

Analele incep a lua, o mică desvoltare. cu Eginhard .sub 
„Carol cel:Mare. In sfârşit obiceiul deveni o instituțiune 
și aceste :opuri st revedeau după moartea, fiecăruia” rege. 
Vedem. in. secolul al zecelea. pe unul dintre cei mai 
celebri. analişti, Aimoin carele -declară că redactează 
intr'0 singură, opera „Gestele (faptele) națiunei franceze 
și ale regilor ei .imprăştiate in diferite cărți, scrise in



31 

un stil grosolan. şi :că..să hotărește:. a le preface: in o 
limbă latină :mai bună.“ - Aseriinea; anale, reproduse in. 
toate. monastirele, inchipuesc . fundamentul . istoriei sin 
fapte “insă, epopea lumească și -acea monăstirească să, 
ajuta și să compledtează una, pe alta. --.. i 
Mavele: cronice ale- Frameiei. Cea mai. vestită, este 

acea ale monăstirei. St: Denis. care inchipuește o intinsă 
inciclopedie a, celor mai vestite cronice. Să crede că. 
aceasta instituție. țrebue să se. datokească. lui Suger ;cu 
a căruia nume trebue amintit: și oumele lui Aimoin,. lui 
Eginhard şi a falşului Turpin Textele latine să sfăr-. 
șesc la: moartea lui . Carol al VI. După dănsul, limba 
ftancesă pune definitiv măna pe istorie. Mai multe tra- 
ducțiuni. erau”. deja fâcute. in limba vulgară, dovadă in-- 
sași cronica lui. Turpin și in urma Cronicele: Franciei 
compusă de Comitele de Poitiers. Tot aceste cronici au: 
fost publicate mai întinse, o adoua, oară. sub Filip cel. 

Frumos In: unmă, insuşi “monahii de 'la St Denis. au 
deschis--traducătotilor arhivele lor, Şi Sau pus și ei in- 
suşi a traduce. Marele cronici să oprese la Ludovie al 
XI-a, insă, Renascerea să apropia: : 

CAPITOL XVI, 
„Astoria 'în'afară de monăstiri. 

Pillehărdouin. După pilda mănăstirilor, societatea; se--" 
culară la răndul ei a produs cronicarii: sei, ! Piimul' lim- * 
bagiu a fost blasonul. Primul monument al acestui gen 
a fost povestirea cruiciatei a patra de cătră Geoffroy de : 
Villehardonin' mareșal al Campaniei, “care este chiăr:un 
fel de  transițiune' intre epopee Și istorie, edr meritul : 
cel mare al : istoricului a fost că''s'ă indentificat astfel: 
de cumplit ti 'siibjectul seu, incăt credem că vedem şi 
simțim cu propiă noastră inimă cea, ce povesteşte: Des+



38 

crierile: sunt pline de amănunte minuci6se şi atrăgători . 
a cărora amintire plac spiritului s6u; d.e. pasagiul ur- 
mător unde descrie curtea din Constantinopol: „L'em- 
pereur Sursac, si richement vâtu, que pour n&ant 'de- 

imandât-on homme plus richement vâtu, et lempererix 
sa fame ă câte de lui qui tre (6tait) movltţ belle dame, 
soeur le roi de Hongrie; des aiutres hauts hommes. et: 
des hautes dames y avoit tant, que on n'y pouvoit son 
pied tourer, şi richement atornces que elles ne pou- 
voient. plus, et. tous ceux qui avoient 6t6 le jour devant 
contre lui, 6toient ce jour tout ă.sa volontâ“. Naivi-: 
tatea. și eroismul s& amestec intruna în aceste des- 
creri cu un farmec nespus. Unul 'din pasagiele cele 
mai irumoase “este acel a luărei Constantinopolei, el 
incepe astfel: „Et le .matin fut bel aprăs le soleil un. 
peu levant. Et Vempereur Alexis les attenâoit ă grands: 
batailles et ă, grands corrois (prâparatifs) de Pautre part. 
Et on sonne les bozines (buccinas, clairons). Les croiss 
ne demandent mie chacun qui doit aller devant; mais 'qui: 
aincois (avant) peut, aincois  arrive. Et les chevaliers 
issirent des vaisseaux, et saillent en la mer jusqu'ă la 
ceinture, tout arm6s, les heaumes lac6s, les glaives &s- 
mains et les bons archers, ct les bons sergeants, et 
les bons arbalestriers, chacune compagnie oă endroit elle 
arriva Etles Grees firent mult grand semblant del re- 
tenir (de les arrâter) Et quand ce vint aux lances baisser, 
les Grecs leur tournent le dos et s*n vont fuyant et leur 
laissent le rivage Et sachez que oncques plus orgueil- 
leuşement nul port ne fut pris “ Villehardouin nu in- 
curcă, nici-o-dată recitarea sea cu reflexiuni personale : 
cel mulţ, une-ori, el judecă in mod sentincios: „Moult 
tinrent mal leurs promesses,“ zic€ el de pildă, et mult 
en furent blamâs.“ Altă dată, ca un adeverat viteas, el . 
povesteşte o faptă de vitejie, fără mare cuvinte, cum.
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a şi isprăvito Stilul istoriei lui este grav, concis și 
drept, și aceasta să datorește atăt caracterului militar 
alfomului căt şi copilăriei limbei. EI intrebuințază for- 
mele narațiunei orale. Intr'un cuvant, Villehardouin este 
istoricul, incă poet, a unei lumi reale incă poetice, şi 
dacă opera sea nu este incă o istorie modernă, totuşi 
ea este deja mult mai mult decăt o cronică monahală. : 

Joinville. -De la Villehardouin pănă la Joinville a 
pășit un secol. Asprimea, s'a preschimbat în 0 convor- 
bire naivă amestecată cu impresiuni și intămplări per- 
sonala. Joinville este descoperitoriul Memoarurelor (M6- 
moires) care dau, pentru a zice așa, istoricului intipă: 
rirea adevărului. Memoarele lui Joinville au drept su- 
biect viața lui Ludovic cel Sănt (Saint Louis). E! este 
inzestrat: cu o .diversilate extraordinară de aptitudini, 
și condeiul seu scie tot-o-data a fi:și poetic cănd tre- 
bue. Etă d. e. un pasagiu: „Et tantât le maitre de la 
nau S'6cria ă ses gens qui âtoient au becde la nef: est - 
votre besogne prâte? Sommes-nous ă point ? et ils di- 
rent que oui vraiment. Et 'quand les prâtres et les 
clercs furent entrâs, il les fit tous monter au château de 
la nef,'et leur fitchanter au nom de Dieu qui nous 
voulăt tous bien conduire. Et tous ă haute voix commen- 
cârent ă chanter ce bel hymne: Veni, Creator spiritus, 
tout de bout en bout, et, en chantant, les mariniers. 
firent voile de par Dieu. Et incontinent le vent s'enton- 
ne dans la voile, et tantât nous fit perdre la terre de 
vue, si que nous ne vimes plus que le ciel et la mer, 
et chacun jour nous 6loignâmes du lieu dont nous 6tions 
partis. Et par ce veux-je bien dire que icelui est bien 
fol, qui sut avoir quelque chose de Pautrui et quelque 
pâch6 mortel en son âme et se boute en un tel danger. 
Car si on s'endort un soir, Pon ne sait si on se trouvera 
le matin au sous dela mer.“ Calitățile de stil lui Join-
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ville sunt ușurința limbagiului, imaginele, refiexiunele 
pioase şi naive și mai ales lărgimea găndirelor sale; 
Joinville găndește, comentează, compară şi moralizeazăj 
şi peste tot ce zice să ivește caracterul amabil al at- 
torului, un amestec plăcut de veselie, gingăşia și fineţa, 
ce datorește creșterei şi pitrecerei vieţei sale pe lănga 
Ludovic al XI-a insuşi. Villehardouin zugrăvise . fârte 
bine independința feodală ; Joinville exprimă deja, inriu- 
rirea crescănd ai regalităței : 

Froissari. Froissart născut în anul 1331 era; canonic 
al bisericei colegiale din Chimay și unul dintre croni- 
carii cei mai străluciți şi din urmă a feodalităţei. Opul 
seu este o mare și strălucită zugrăvire a istoriei; el 
este oglindirea preocupărei esclusive unei societăți alese 
care nu simțeşte incă ce'i pregăteşte un viitor apropiat, 
Froissart, prin soarta sa, a fost un scriitor de profe- 
siune; el să chiema insuși pe sine un istorie; el a trăit 
pentru a povesti, și adese ori alerga el singur după 
descoperirea istoriei, căutănd documente. EI găsim pre- 
tutindene, in Scoţia, in Anglia, la curtea lui Filip de 
Hainaut a căruia a fost diac, in urmă la Milan, la 
Lestines, in Brabant, la Avinione, in Hainaut, in Hol- 
lada, și de acolo in toate unghiurele Franciei țeara, 
sea. Froissart este cavalerul retăcitor a istoriei ; de a- 
cea, istoria sea nu poate cuprinde nici critică severă 
nici esaminare consciincioasă ale mărturisirilor ; să află 
chiar neadevărui, numai nici o dată nu s'a incercat să 
le scornească el singur. De acolo, de la sine mai vine 
şi desordinea și confusiunea cronologiei, fâră 4 mai fi 
incă vorba și de intrerumperi seu repetiţiuni. Stilul seu 
improvisat, tot așa nu poate să aibă precisiunea aprigă 
demnă de istorie. Din pricină că nu scie a generaliza, 
el intrevede toate lucrurele numai ca niște inchipuiri. 
Constatăm aci un lucru; -prosa fiancesă care in fine e
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fericită de a putea se esprime toate ideile, este fericită 
de a pute vorbi despre toate, ști plâce a să auzi pe' 
sine: insuşi vorbind. Si DD 

Commines. -Vilip de Cominines, domn de Argenton 
s'a născut in Pictavia (Poitou) în anul 1446 și a murit; 
in anul 1509. Memoriele' sale trătează despre domniele! 
lui Ludovic al XI-a şi a lui Carol al VIll-a. EI este: 
părintele studiului. grav şi învăţător a politicei. care 's'a 
născut impreună cu vicleniile trădătoare contimpurane lui 
Machiavel, Richard 11, Friderie LI și Ludovic al XI. 
Este vorbă de luptă intre spiritul politic 'nou născut. cu 
vechiul spirit feodal silaie și n&uc carele este. menit a, 
cădea. Priu inclinaţiunea spiritului sei, Commines :să 
indeletnicește mai ales, şi aceasta cu o vie plăcere, in-: 
tru a discurca intrigele țăsute nitre Ludovic al XI. şi” 
Carol ducele. de Burgundia, părăsind: în mod sistematic 
faptele de o ordină superioară, și esclamă cu bucurie: 
„Et se menoient tous ces marchâs en un temps et un. 
coup.“ El a devenit prin simpatie de caracter casni- 
cul lui Ludovic, şi așezat. astfel lăngă sorgințele infor- - 
mațiunelor, pâte să fie adeverat;: „l se d6libâra—zicea-—. 
de ne parler de chose qui ne fât vraie et qu'il n'eât vue 
ou sue de si gands personnages qu'ils soient dignes de 
croire.“ Cu Commineș, isțoria începe a deveni critică, 
critica e ințeleaptă insă cam vulgară; refexiunele sale 
sunt practici şi politici; cadrul seu. este. curțele și gu- 
vernamentul, mai departe el nici nu vede nici nu caută 
nemic. În genere el preferă a raționa mai mult..just 
decăt a depinge bine; dar este cu deosebire un colo- 
vist cănd s& incearcă a afla adevărul, dovadă următorul 
portret a regelu: seu: qui s'habilloit fort: :court, et si.. 
mal que pis ne -pnuvoit; et assez mauvais drap:portoit . 
aucunes fois, et portoit un mauvais chapeau, difiârent; . 
des autres, et -une image de plomb dessus.“.. Acurateţa -
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de observațiuni are adese ori o mareție lină şi simplă 
pe care istoria modernă insași uu a sciut să o intreacă. 
Vom cita, drept dovadă, chipul cu carele zugrăvește 
rezultatele administraţiunei lui Ludovic al Xl-a: „En 
Allemagne avoit les Suisses lui obsissant comme sujets, 
les roiş d'Ecosse et de Portugal 6toient :ses alliâs. Par- 
tie de Navarre faisait ce qu'il voulait. Ses sujets trem- 
bloient. devant lui.“ Intrun cuvent, Commines carele se 
veselezte cu politica și ghibăcia, şi carele cel intăiu in- 
cepe a intrevede morala, fără insă a vede incă tare 
drept, dă dovadă de o superioritate surprinzătoare asu- 
pra tuturor inaintea-mergătorilor sei. 
“Christina de Pisan şi Alain Ohartier. Aceşti - doi 

istorici slujesc drept treptă intre Froissart şi Commines. 
Ei așează reflexiunea lăngă faptă, sunt: moralişti, poeţi 
şi retori și cunose pe antici. Stilul lor scie a lua gra- 
vitate: și un umblet nobil și periodic, precum de esem-: 
plu să vede in Quadriloge lui Chartier. In - buna pri- 
mire ce s'a făcut acestor doi istorici, Francia insuşi, 
lacumă de sciința antică, saluță intăele lumini ale 
Renascerei. 

CAPITOL XVIII 
- Teatrul evului mediu. 

Germinele teatrului în oficiul divin. 'Teatrul ca şi 
istoria, ne arată găndirea modernă născăndu-se in sănul 
bisericei și de acolo dispărțindu-se de d&nsa la răndul 
ei spre a. deveni laică şi nepărtinită; tot atare, teatrul 
antic s'a născut din corurele serbărilor religioase a lui 
Bachu. In teatrul evului mediu trebue să ne ducem să 
căutăm drama in fundul inimelor și a sufletului a'1 insuși 
spectatorilor și nu tocmai pe chiar hărtia scrisă a poe- 
tului. Credința și emoțiunea rescumparau slabele remă-
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giți fără de viaţă ce au ajuns până la noi, de oare ce 
in acele timpuri nenorocite; poporul: trăia numai din 
devoțiune și speranță. De acea chiar poporul aştepta 
cu bucurie venirea acelor mari “serbători a Bisericei, 
unde vedea: pe Hristos reinviănd fiecare an, și biserica 
respundea, de minune la acele nevoi “a poporului de' 
oare ce cultul ei nu era decăt un lung și divin spec-! 
tacol, cu vitrajele ei colorate, luminărele, tămia, orgu- 
rele, -procesiunele, corurele somptuoase Și chiar adevt-. 
rate” drame in acţiune, dovudă, la Pasci, cele trei sănte: 
femei inchipuite prin trei canonici, cu capul invelit, ad 
simititudinem mulierum, cum zice ritualul, dovadă incă 
dialogatul descrierei Pâtimei unde cuvintele pe care 
Evanghelia le 'dă fie.ăruia personagiu erau incredințate 
tot la atăța preoţi.” Misterele sau acţiunele dramatici 
luate din Sânta Scriptură, eată, germinul teatrului creș:" 
tin. Apoi au 'venit Minuniele (viaţa minunată a Săn- 
ților), in'urmă prosele (les proses: ou s6quences) și în 
fine epistolele umplute, les €pitres farcies, epistole far: 
cite.. Eta un fragment curios a transiţitinei formei na-- 
rative din Biblie in formă dramatică: :, i 

PILATUS, 

Levez, sergents, hâtivement : 
Allez tât lă ou celui pend: 
Allez ă ce crucifi6, : | 

* Savoir ou non sil est dâvi6 (mort). 
—Donc s'en allărent deux -sergents 
Des lances dans leurs mains. portants; | 
ls ont dit ă Longin le cieu (aveugle, cecus) 

„Quwont trouve sant en un lieu: o 

UNUS MILITUAM. - 

Lovgin, frăre, veux-tu gagner ? ..
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SE LONGINUS, 
Oil, bel sire, n'6n doutez mie. 

adică, spusa evangheliştilor pusă în dramă. Da 
„ Amintiri ale teatrului păgăn. Gustul tradiţional. a 

jocurilor teatrale in miază-zi a, Europei din timpurile. 
Romanilor, a inriurit mai. ales asupra disvoltărei aces- , 
tui element ieratic, și in lipsa frumoaselor. teatru greci : 
şi latine care ar fi pretins o cultură mai inaintată de... 
la spectatori, petrecerile poporane a!! -auticilor au: fost . 
acele cari s'au legat fără intrerumpere cu jocurile: cres- 
tinilor şi barbarilor. De acolo vin conțrafacerele creş- 
tine ale saturnalelor şi chiar introducerea unor elemente, 
profane și străine facie cu. „asprimea misterelor. ..Astfel : 
a fost de esemplu serbătoarea, sub-diaconilor şi acea a 
nebunilor. cu ceremoniele lor ridicule şi une ori chiar 
imorale. Jocul chiar a sfărșit prin-a să introduce. intre; 
credincioși, cu. toată, oprirea contilelor. . In limba, evului 
mediu . acelasi cuvănt, carrol insemnează joc vesel şi 
căntic. de creciun,, Aceste jocuri. stranie au. daț loc dan- 
[ului macabru; și astfel cu: incetul, drama sacerdotală 
a eșit pe nesămțite din Biserică. 

Analisa fecidrelor nebune. . Cea mai vechie din a- 
ceste taine care datează, din secolul al XI-a are de o- 
biect parabola evangelică ale „feciărelor înțelepte și fe- 
cidrelor mebune, a căria, ihizigă are uă deslegare infri- 
coșată: Modo accipiant cas (pe feciGrele nebune) da- 
mones et precipitentur în înfernum ; aci vedem sâmţă- 
măntul milei impreunat' cu acei ale grâzei,. : 

Jocul lui Su Neculai. Acesta este drăși uă vechie 
legendă al evului mediu asupra lui S-u Neculai pusă in 
dramă de cătră Jean Bodel de Arras, și care să săr- 
bătora in ajunul sărbătrei săntului. Predicatorul pre- 
cuvântărei deschidea, astfel representațitinea +
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Oyez, oyez, seieneurs, et dames, . 
(Que Dieu roit gardien de ves âmes! ...) 
Pour €difier..ce..manoir, * : .. 
Nous voulons vous parler ce soir. 
De Saint Nicolas le. confăs : 
Qui tant beaux miracles a faits. -. 

Şi, de „acolo, istorisea chiar tot ce era să se petreacă, 
pe scenă. - Tot e vorba, de minunii, insă Borel are me- 
jitul că a adaugit un interes mai mare, de oare-ce a 
modernisat. situaţiunele, şi scie adeşe-ori :a să înalța 
prin rădicarea -gânâirilor şi :chiar prin nobleţa, stilului 

Etă de pildă uă descriere a unei bătălie, ca şi Perșii 
lui Eshyl, unde însuși moartea, ajunge a fi uă biruință 
pentru cei biruiţi: a - 

| WanGE 
Soyez tous assurâș de coeur, 
Et ayez ni doute ni peur; . ; 
Je suis Penvoy6 du Seigneur, 
Qui vous mettra hors de douleur. 
Ayez des, :cours fiers. et croyants 
En Dieu. Quantă ces mâcrâants 
Qui vous attaguentă grands criș,. |... 
N'ayez pour eux que du mpris, 
Exposez hardiment vos corps 

':" Pour Dieu; car c'est ici la mort - 
Dont tout le. peuple mourir doit... 
Qui aime Dieu, et .en Dieu croit.. 

o UN CHRETIEN. Sa 
Qui Gtes-vous, beau. sire, vous, qui nous, confprtez,.. . 
Et si haute parole de Dieu nous apportez !.. 

„Sil est vrai le secours que vous avez promis, - 
"Nous recevrons sans peur nos mortels 'ennemis, 

  

aa L'ANGE,.. i 
“46 suis -ange ă Dieu, bel ami, - i 
Celui qui m'envoie, c'est lui, - e
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Ne -craignez rien, ne doutez plus; 
Car Dieu vous a faits ses 6lus. : 
Marchez d'un pas ferme au martir. 
Pour Dieu. vous allez tous ptrir; 
Mais les cieux vous sont prâparâs. 
Je m'en vais ă Dieu: demeurez. 

“Vom: adăugi, ca contrast reuşit, uă scenă de un gen 
cu totul deosebit, uă scenă de cârciumă, în textul original: 

„Le vin afor6 de nouvel 
“A plein lot et ă plein tonnel, 
„Sage, buvant et plein et gros, 
Rampant comme 6cureuil en bos, 
Sans nul mnors de pouurri ni d'aigre ; 
Sur lie court et sec et maigre, 
Cler com larme de pechâour, 
Croupant sur langue ă I6chour: 
Autre gent v'en doivent goâter.... 
Vois comme il mangie s'âcume, 
Et saut et &tincella et frit; 
Tiens-le sur la langie un petit, 
Si sentiras jă 'outre-vin'! 

a căria spre mâi buna; înțălegere dăm și alăturata tra- 
duce: 

Vinul acuma chiar inceput, uă părticică. bună, și un 
poloboc plin ;.:sănătos, plăcut Ia băut, curat şi gras, lu- 
necând ca uă' veverită în pădure, fără nici un gust de 
putregae sau amărăciune; uscat şi gingaş, el aluneca 
limpede ca uă lacrimă de păcătuit, oprindu-se pe limba 
celor ce sciu a 'mănca: altă lume nu trebue se'l gusti. 
Veţi cum Ei măniiică” spuma, cum sare, străluceşte şi 
plesneşte ; ţine! puţin pe limbă şi ve-i inţelege cât e 
de minunat vinul 

Drama esă deja afară din incăperele biserecei 'Tru- 
badurii a secolului al XIII-a să pun pe lucru, şi popo- . 
rul în fine capată şi el jocurele sale cu. joturele, minu-
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mele şi tainele trubadurilor, - La început, aceste - noue 
confrății nu veneau cu nici un fel de mișcare duşmană 
in contra Bisericei, insă pe la secolul al XIV-a ele au 
putut să desrobească pe nesimţite teatzul bisericesc şi 
ăi au dat uă năzuință mai modernă. In jurul. perso- 
nagiel: * biblici au venit cu incetul .să se grămădească 
şi personagie create de placul poetului, şi -cu incetul 
tainele au devenit cea ce e astăzi drama, un adevarat 
joc menit a face pe mulțime să. petreacă. 

CAPITOL XIX. 

Teatrul in afară de Biserica; Confrăţie!e. 

Confrăţia patimelor. Cea mai vestită confrăție a fost 
acea care a purtat numele de Confrăţia Patimelor şi 
Invierei ' Domnului Nostru. Ea a fost întemeiată de 
cătră nisce borgezi din Paris, curați meseriași și a fost 
constituită definitiv prin scrisori patente (lettres patentes) 
a lui Carol VI in anul 1406. Confrăţia să așădă in os- 
piciul Triimei afară de Poarta St. Denis. Acolo ea de- 
dea poporului, in dilele de sărbători, diferite spectacole 
pioase luate din noul testament. Biserica a ajutat din 
toată puterea ei aceasta noua așăgare. Teatrul lor fu 
stabilit, şi mulțime de actori căt şi spectatori, să gră- 
mădea întru atita, incât mai tărdiu s'a putut dice cu 
drept cuvânt, că uă jumatate a orașului să îndatorişă 
a face să petreacă cea.l-altă jumatate Artiştii şi spet:- 
tatorii mergeau foarte departe cu rivna Şi .cu dorul de 
a imita natura ; astfel o cronică a timpului dice că: fut 
Dieu un sire appel6 Nicole, lequel âtait cur6 de Saint- 
Victor de Metz, lequel fut presque mort en la croix 
pour parfaire le personnage du crucifiement.“ Când a- 
jungea noaptea, atuncea să oprea acțiunea ori unde și 
norodul &și- dădea întilnira pentru duminica: viitoare şi
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" «pentru cele-l-alte duminici pănă la- sfărșitul. nesfărşitei 
„drame: Suceesul a fost strălucit, de oare ce arta: po- 
porană era creată, artă care să făcea mică pentru a pu- 
tea. imbrăcișa pe acel popor copil: incă 

Analisa. Tainei Patimelor. Planul a fost luat din St. 
“Paul: insuși. Opul incepe cu un sfat. ceresc unde Jus- 
tiția şi Malostenia :când acusă, când apără. pe omeni- 
re; D-zeu le impacă și să Jăstieşte el însași făcând 
pe fiul seu să, se cohoare pe pământ spre a muri. De 
altă parte să vede Lucifer carele convoacă pe diavolii 
și unul d'int'ânșii 6i propune un plan carele trebue să 
smulgă .pe oameni de la milostivirea dumnegească;: 
„Bine zi vorbit“ esclamă Lucifer 
i “J'enrage de joie de te ouir. 

“. "Tot astfel precum să esprimă mai tărgiu şi Lamartine 
„personificând nenorocirea : | 

: Pousse en signe de joie 
Un long gâmissement. 

"Eta “dar cele două puteri suprafireşti facie in facie. 
Intru dânsele să desfăşură alte scene care sunt mai nis- 

„ce idile: Ioachim părintele Mariei se duce sei caute 
de stinele lui; Maria să nasce și creşte pentru a să da 
cultului lui Dumnegeu în templu şi ne face să ne a- 
mintim de Joas a lui Racine. Ia scena a treia, incep 
“patimele lui Hristos Isus intrând la Ierusalim, gice : 

Hierusalem !. noble cit fleutie, 
-“Xample de paix, saint sanctuaire slu 
„Le temps sera, sans douter, tât venu... 
Les ennemis viendront auto de. toi, 
Pour te jeter en piteuse ruine. “- 
J'en ai piti6, j'en ai duuleur en moi; 

“Car trop mal vit en qui pâch6 domine 
„Hierusalem, pleure pleure ton: roi;. |
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Tes ennemis te tiendrunt en aboi, 
En te rasant jusques ă la racine. ie re 
Apres ma mort, plus n'auras de recoi (repogp E 
Car trop mal vit en qui pec domip PE sa ŞC 

Din nenorocire asemine pasagie sunt rari utorul 
nu a viut alta de căt 'se seculariseze drama i i&igază 
şi a zugrăvit chiar oamenii și lucrurele de altă dă EA Pe: 
așa precum şi scenele vieței de toate ţlilele ce le avea SS 
lumea sub ochii; sei. Astfel de pildă, 6tă bătrânul Ze- 
bedeu carele sfătuezte pe fii sei: 

  

Mes enfants connaissez (ee) que c'est 
Notre pauvre nature humaine: 
En ce monde n'est point d'arrât, 
Le temps court ct ainsi hous mene ; 
Et qui quiert richesse mondaine 
Il la faut gagner loyaument, 
Ou encourir d'enfer la peine 
A jamais, perdurablement. 
J'ai en pauvre simplicite 
Vecu, sans avoir indigence. 
Je vais selon ma pauvrets; 
Si Jai peu, je prends patience. 
Mes enfants, j'ai mis diligence 
A pâcher et gagner ma vie: 
Assez a, qui a suffisance. | 
Des grands biens je n'ai point d'envie. 
Jehan et Jacque, or apprenez 
A: connaitre vent et marte. 

“Si vous avez bonne denrte 
Vendez bien et î juste priz, | 
Et merciez Dieu, la vâpree (le soir) 
De tout ce que vous aurez pis, 

Etă încă uă deseriere a cerșitorului sau talharului 
(le truand), 

QEsTAs, talharul cel rău, 
Je ns crains rien, ni Dieu, ni diable 
Ni hom, tant soit Gpouvantable,
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Quand îl me ccutroudă une fă, 
Je ne fais doute d'6trangler 
Un hom, non plus 'qu'un -sanglier 
De manger te gland par les bois, 

DISMA N, talharul cel bun, - 
Je dâtrousse par les: chemins 
Tous bons marchands et pâlerins, 

„„ Quand puis 'mettre sur eux a patte. | 

GESTAS, | 

- Je suis des crocheteurs le -maitre ;. 
II west. huis (porte), cofire, -ni fenctre . 
Que.je ne crochette ou abatte, 

BARAB AS,.: 

Je suis Barabas homicide, 
Plein de toute sâdition, , . - 
Qui ne paje. tribut ni subside, . 
Et ne veut secours ni aide 
Pour faire quelque motion (6meute). 
Jai tu6 sans permission, | . 
Un homme parmi cette ville, 
Dont ne fais pas confession, 
De peur de justice civile. 

Altmintere, mai . găsim şi unele vorbi „fânte grâse ca 
idei ; astfel unul dintre calăi, qice, :cănd despoae pe 
Hristos coborit de pe cruce: 

Ce semble un mouton qu'on 6corche 
-- La peau s'en vient avee. Phabit, 

Pe la sfirșitul evului mediu, poporul calicit și robit 
nu putusă să înalțe prea sus sufletul seu, poesia lui să 
resimțea de uk patfel da stare de lucruri, şi aingura ei 
frumuseţă constă în descrierea edevărului, “Apropie=
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vele Renascerei au fâcut d'intiiu să slăbească: xepresen- 
tațiunele. tainelor și în urmă le au intunecat cu ţotul. 
Pe la -midlocul secolului al XVI parchetul însuşi să rosti 
energic în contra „les gens non. lettrâs qui ont fait jouer 
les actes des apâtres“ şi in fine parlamentul. purtă. l0- 
vitura cea d'in urmă confrățielor îudrituindu-le a juca. 
numai subiectele licite, profane şi oneste și oprindu- 
le în mod espres representațiunele luate din Sânta 
Scriptură. i 

CAPITOL XX. 

Basoşa (li basoehe) Copii fără gcijă (les en- 
fants sans soucis). Re 

Moralitățile. - Precum raționamentul să substitui cu 
incetul vechei credințe, astfel tainele și mintinele s'au 
prefăcut in morakități. Acest abus a “spiritului nou s'a născut în sînul clasei laice literate in corporaţiunea die- 
cilor din Paris intemeiată de cătră Filip cel Frumos în 
anul 1303 și cunoscută sub numele de Basoche. Suc- 
cesele cele vechi aprinsăsără emulaţiunea basoșianilor 
cari aveau „langue diserte -et langage propre, avec les 
accents de prononciation dâcente.: Nu başoşianii „d'un mot en feront trois, mettront point et pause au milieu 
d'une proposition, sens ou oraison: imparfaite ; feront 
d'un interrogeant un admirant, ou :autre geste, prola- 
tion ou accent contraires î ce qu'ils disent.“: Ei să lea- 
pidă de Biblie cu personnaig:s şi inchipuesc dialoguri 
intre Bien-Avist şi Mal-Avist, Bonne- Fin. şi Mal 
Fin, și căte alte fantasii personificate și intrupate, De 
la une asemine moralităţi in acţiune. pănă Ja. gagă tre- 
Corea era ușoară, chiar fatală, Poporul nu mai plângea la taine, el trebuea, făcut să ridă, Să păsi șaza (la (arce), Ia Da
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-Răgele :(les farces);. analisa lui Palelin. + Aceasta este 
capul de opera a teatrului frances in evul niediu.. In- 
tiga foarte simplă de altmintere este. concepută cu mult, 
natural și adevăr ; ea este de un ton șagalnie adevărat 
gi uă bună șagă galeşă. Astfel €tă cum chibzuește ho- 
ţul, cu măgulire, pentru case poată răpi- negucitorului 
cei i şese coți de DostaY pe cari: ci Dusăse ochiul : 

An! câtait un homme savant ! 
Je vequiers Dieu qu'il en ait lâme 
De votre ptre! douce dame! 
Il me semble encor, par ma foi! 

- Que-c'est lui quw'en.:vous je revoie; 
C'âtait un. bon. marehand et. sage. 
Vous lui ressemblez de visage, 

„i Par Dieu, comme: droite peinture; 
: „Si Dieu eut onc de crtature . 

Merci, Dieu vrai pardon ui fasse 
A lâme. o 

LE DRAPIER. i 

Amen, par sa grâce, 
. Et de nous quand il lui plaira. 

PATELIN. 

Par ma foi l il me dâclara 
“Maintefois et bien. largement a 
„Le temps qu'on voit prâsentemeat ... 
„Moult de fois m'en est souvenu. |, 

„E4 puis los il 6toit, tenu - 
Lun des Pon 

Negocitorul atunce nu poata de cât să se poarte cat 
“să poate de “amabil și el atată un scaun. ' Patelin să 
puna pe scaun, să apropie de postav, laudă cinstea ne- 
gucitorului și pune laba pe prada lui, pe când tot uă-
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dată vorbeşte. sus și tare. de bogăţiele lui ; negucitoriul 
carele a prins curagiu după une asemine confidenți, vi- 
ne atunci și face. propuneri de credit; 

Tout ă ă votre commandement, 
Autant quiil en tient (de drap) dans la pile, 
Et n'eussiez-vous ni croix îi pile (po'nt d'argent). 

Patelin isbuteşte a lua postavul şi polteşte chiar la 
masă pe negucitorul crefător: E 

Ei si, mangerez de mon. oie,. 
Par Dieu! que ma femme rătit. 

Demna soție a hoțului bătrân resumă minunat me- 
ritul şi spiritul precedentei scene." Aşa țrebuea să fie- 
(ice ea, fiind că: 

n m'est souvenu de. la fable 
Du corbeau: qui €tait assis 
Sur une croix de cinq ou six... 
Toises de haut, lequel tenait 

- Um fromage au bec.  Lă, venait 
Un renard qui vit le fromage;.. . 
Pensa en-lui:. comment, Paurais-je? 
Lors sa mit. dessous le corbeau: . 

“Ah! fit-i], tant as le corps beau, 
“Btle chant plein de mâlodie! 
Le corbeau par sa couardie. 
Oyant son chant ainsi vanter, 
Si ouvrit le bec pour chanter, 
kt son fromage choit â teire: 
Et maitre rehard vous le serie 
A bonnes dents et si Lemporte: 

Cea ce e în adevăr frumos în întreaga acesta, come- 
die, este. că vine uă morală care ea însuşi, este uă, dese 
legare din cele mai ishutite ca efect comic: . hoţul este
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înșalat “la: rândul seu și să lasa a fi amăgit de cătră 
prostul“ pe 'carele el singur Va învațat..  Negucitorul să 
duce să se tănguească cătră judecător. de furul pe ca- 
rele Patelin &l trecuse lui Aguelet,. Vom cita scena; 

LE. DRAPIER, 

Or qă,.je disais, 
A mon propos, comiment javais 
Baill€ six aunes...., je veux dire 
Mes brebis (je vous en prie, sire, 
Pardonnez-moi). : Ce. gentil maitre, 
Mon: berger, quant. il devait &tre 
Aux champs, il me dit que j'aurais 

2 Six: €cus- d'or quand je, viendrais ... | 
„ Dis-je, depuis trois ans en că | 
Mon berger me convenanca (promit) 
Que loyaument me garderait 
Mes brebis et ne m'y ferait 
Ni domiige ni. villenie : 
Et puis maintenânt il me nie 
Et drap et argent pleinement. 
Ah! maître Pierre, vrayement 
Ce ribaud-ci m'emblait (volait) les laines 
De mes bâtes; et toutes saines . 
Les faisait mourir. et pârir 
Du gros -bâton sur la cervelle. 
Quand mon 'drap fat sous son aisselle 
1 se mit en Chemin grand erre (tres-vite) 
ÎI me dit que'jailasse querre 
Six 6cus d'or en sa maison. 

„ LE vJUGBE, 

Il w'y a rime ni raison 
„Fa tout ce que vous refardez 

ii 

m Tr 

Qu'est-ce-ci ? vous entrelardez 
Puis d'un puis d'autre. Somme toute, 
Par 16 sang-bleu! je-n'y vois goutte'!
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Băeţii fără grijă; (les enfants sans souci). Sotiele (les 
soties), Sotia este un, gen meglociu între şagă și morali- 
tatea. Eva, uă satiră, Nisce tineri Parisiani supranumiți 
băeţii fără grijă au descoperit şi esploatat această, nouă 

„ramură dramatică. Era un fel de amintire a lui, Aristofan. 
Ei să aninau de ori ce lucru în cutezatârele lor prostii. 
Sefu: lor să Chiama prințul moucilor, dat ţara, lui era 
genul uman însuși. Era de pildă vorbă de Sot-Dissolu 
în haină de eclesiastic, Sot-Qloricuz in jandarm, Sot- 
Trompeur în negucitor, pănă şi Mre-Botte schimosită 
în haină bisericească: Uă așa de mare libertate lune- 
când pănă la licența a provocat adese ori represiunea, 
pănă ce în sfărşit Francisc 1 stabili censura teatrală şi 
proscrise şăgile și sotiele și pănă ce mai ales gustul 
perfecționat a publicului le părăsi pentru teatuul carele 
era deja, foarte aproape de Renascerea, 

- “CAPITOL XXL 
Secolul al XV-le; evul transiţiunei. 

Zteralura poporană ; predicatorii Menot, Mailart şi 
Raulin. Facie cu feodalitatea şi Biserica care să duc, 
începe a să 'rădica de departe, uă a treia putere, bor- 

"gesia, care apare pe la midiocul secolului al XIV-le cu 
Robert le Coq și preotul “Marcel carele în anul 1413 
asaltează pentru prima 6ra Bastilia, care cu Joana W'Are 
cuceră din nou un regat şi așeadă pe tron pe un Lu- 
dovic XI carele pune capăt puterei geniului feodal sdro- 
bind pe ducii de Burgundia. De la secolul al XIV-a, 
pănă la al XVI-a, literatura esprimă uă astfel de situaţi- 
une politică. Producțiunele înfăcioșază un. caracter de 
rând și poporan, și chiar tot astfel a fost şi genul lim- 
bagiului predicatorilor timpului, ca Menot, Majllart și 
Raulin; Viociunea acestor tribuni sâcri să esercită mai
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ales în contra bogaţilor și puternicilor “în un limbagiu 
de rând poate, ânsă 6re cum datorit stărei Singurului 
limbagiu carele esista la acea epocă. | | 
Poetul Vallon. Francisc Villon. carele a trăit în se- 

colul al XV-a a fost cel intăiu adevărat poet ale tim- 
purilor moderne ; el era un adevărat basocian ; esprima 
„natura în adevărul ei cel mai desbracat și astfel a a- 
juns de multe ori la însuşi idealul artei. La începutul 
ni, de multe ori ei să întîmpla cum dice : „de fuir l6- 
cole comme fait le mauvais enfant,“ pentru a umbla 
după „une troupe de gracieux galants.“ 

Si bien chantants, si bien parlants 
Și plaisants en faits et dits | 

pănă ce să așâdă cu dânșii 

Dans la taverne oă tenaient leurs ctats. 

De acea el a și trăit în uă-astfel de miserie, încât 
nu putea, dice, se dee pământului să moştenâscă „qu'un 
corps ou les vers ne trouveront; grand graisse, tant Ja 

“faim lui fit vude guerre“, și lipsa Va împins de multe 
ori pănă la prădăciuni și pănă la spăngurătoare aproape. 
Villon descrie în poesiele sale, fără mândrie nici ipo- 
crisie, umanitatea astfel precum să arată lui și în dân- 
Sul, cum a făcut mai tărdiu şi Musset, îusă cu uă mai 
mare superioritate de talent. EI cântă calicia lui numai 

„fiind că este poet și el întăiu a sciut asemene să gă- 
sească, fâră muncă, gândirea curată şi imagina vie. 
Numai căt astfel, săceră poesia la picidrele lui, și a- 
dese ori să întimplă că o săceră „dans les ruisseaux de 
Paris.“  Villon a scris legaturi (des legs) cunoscute sub 
numele de Petit et Grand Testament la uă. departare 
de cinci ani unul de altul. In a doua opetă stilul seu
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a câștigat uă tărie bibătească „de toutes les hontes 
qu'il a bues.* El să deosebeşte mai ales cănd descrie 
pe acele melancolice păreri de rău a unui. timp. carele 
fuge şi sboară, dovadă, „balada Damelor din vremea 
vechie : 

Dites-moi oă, en quel pays 
Est Flora, la belle Romaine 
Archipiada, ni Thais 
Qui fut sa cousine germaine, 
Echo parlant quand bruiţ on mene, 
Dessus riviâre ou sur tang, 
Qui beaut€ eut trop plus qu'humaine? 
Mais o sont les neiges d'antan (ante annum, anțărţi). 

Oh est la trăs-sage Helois, 
Pour qui fut bless€ et puis moine 
Pierre Abelard, ă Saint-Denis ? 
Pour son amour eut cette essoine (nenorocirea) 
Semblablement oă est la reine 
Qui commanda que Buridan 
Fit jet€ en un sac, en Seine? 
Mais ou sont les neiges d'antan ? 

La reine Blanche comme un 1ys, 
Qui chantait î voix de Syrene; 
Berthe aux grands pieds, Bictrix, Alis, 
Eremburges qui tint le Maine, 
Et Jeanne, la bonne Lorraine, 
Qu'Anglais brulărent ă Rouen? 
Oi sont-ils, Vierge souveraine ? 
Mais oii sont les neiges d'antan ? 

Astfel a învațat încă a să înalța “de-la personal la general şi dice: 

De pauvret6 me gourmentant (plângândw'mă) - 
Souventefois me dit le coeur: 
Homme, ne te: doulouse tant,
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Et ne demaine telle douleur, 
„Si tu mas tant que Jacques” Cour: 
"- Mieux vaut vivre, sous gros bureaux, 
Pauvre qw'avoir ete seigneur, 
Fit pourrir sous riches tombeaux -- 

Mon pere est mort, Dieu en ait lâme, . 
Quand est du corps, il git sous lame (mormânt) 
J'entends que ma mâre mourra ; 
Et le sait bien, la panvre femme; 
Et son fils pas ne demourra. 
Je connais que pauvres et riches, 
Sages et, fous, prâtres et. lais 
Nobles et. vilains, larges et. chiches, 
Petits et grands, et beaux et laids, 
Dames ă rebrass6s collets, 
De quelconque condition, . 
Portant, atours et bourrelets, 
Mort saisit sans. exception. 

Et meure Pâris et Hâlâne.. 
Quiconque meurt, meurt-ă : -douleur.:. 
Celui qui perd vent et 'haleine, 
Son fiel se crăve sur son cour: 
Puis sent Dieu sait: quelle sueur! 
Et n'est de ses maux: qui Vallăge ; . 
Car enfantș, n'a, frâre ni sur, 
Qui lors voulăât âtre. son plsge. (cauţiune) 

La mort le fait frâmir, pâlir, 
Le nez courber, les veines tendre, 
Le col enfler, la chaire: mollir, 
Jointes et nerfs croître et €tendre, 
Corps fâminin qui tant es tenure, 
Poli, suave, gracieux, 
Te faudra- til ces maux attendre? 
Cui, ou. tout vif aller aux cieux 

unde să presimte Bossuet, și mai departe:
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Quand je considăre ces tâtes 
Entassâes en ces charniers, 
Tous furent maîtres des requâtes, 
Ou tous de la chambre aux deniers, 
Ou tous furent porte-paniers (hamali) 
Autant puis Pun que Pautre dire : 
Car d'6vâques ou lantern'ers 
Je n'y connais rien â redire. 

Et icelles qui Sinclinaient | 
Une contre autres en leurs; vies ; 
Desquelles les unes regnaient, 
Des autres craintes et servies ; 
Lă les vois, toutes assouvies |, 
Ensemble en un tas pâle-mâle.! 
Seigneuries leur sont ravies:. . 
Clerc ni maitre ne s'y. appelle. 

unde să întâlneşte cu Shakspeare in scena cioclilor! şi lui Hamlet. Nu a lipsit lui Villon pentru 'a 'deveni un 
poet mare de cât acea ce a, Tipsit spirituliii poporului : uă mai mare înalțare morală, şi poate încă, avuţia și demnitatea Ja care tot acel popor a putut să ajungă mai tărdiu, datorită cunoscinţei mai adânci a bogățielor nobilei anticități precum şi tipografiei. “ In' secolul. al “XIV-a Europa intreagă să 'sdruncina, în secolul al XV-a iarele imperiu ale. Bisericei să: răsipeşte şi pe ruinele ei, fie care popor începe a să ivi. Italia să afirmă cu Dante, Spania cu Cid, Anglia &și găsește limba ei pro- 
prie cu Chancer, și Germania va. căpăta un papă, uă bibliă 
Şi un amvon. Insă acest sfîrşit unei lumi nu 'este altă 
de căt răsăritul unei lumi noue pe uă temelie mai largă care va împaca tote contrastele a gândirilor și-a; gin- 
telor spre a păşi cătră' adovărul recunoscut și salutat de rațiunea. N



Periodul al treelea. 
RENASCEREA. 

CAPITOL XXII. 

Renasecrea in secolul al xvI. 

Greutățile ce presintă în Prancia problemul' Renas- 
cerei. Renascerea a fost uă fusiune fericită a'l elemen- 

„telor . civilisaţiunei . creştine, cu tradițiunele gustului și 

sciinţei.. antice, şi. ea s'a născut cu Dante, Petrarca și 

Boccaciv, dințăiu in Italia, să, înţelege, unde a, făcut. să, 
se masţă și arta însuși. In Francia, renascerea, a, fost 
întărdiată din pricina deosepirei elementelor ei şi a. res- 

boelor. al secolului al XVI-a, in fine ea regăsi unita- 

tea 'şi atuncea: noua societate politică şi laică a putut 
„să se constitue cu ideele moderne însă sub patronagiul 
clasicismului. In secolul al XVl-a găndirea. ş şi. forma, li- 

terară nu au putut incă să se unească: eată,dece in 
“Francia, arta, „este menită - de .a fi de-uă-cam-dată . pă- 
„gână - Această lucrare, în Francia nu a putut să se o- 

„pereze da căt în : secolul al XVII-a, aȘa precum vom 
„studia evoluțiunea, gi. | 

Inriurirea Italiei. Sub Carol al VI-a vedem prima 
causa, a; estei înriuriri, prin impulsiunea, dată. la curtea 
francesă de cătiă cele trei celebre Italience, Valentina 

de Milan, Isabeau de Bavaria născută Visconti și Chris- 
tina de Pisan. De acolo, vreme de cinci-dece ani, vine
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nemărginita atracţiune a unei: țări bogate și fericite pre: 
cum și: seducțiunea abia întrevădută a, unei civilisațiuni, 
superioare. - Astfel sub Ludovic-al XII-a cardinalul de. 
Amboise carele văduse Lungobardia, dă semualul -unei 
din peri6dele cele mai frumoase ale arhitecturei „fran-: 
cese, Francisc 1. devine protectorele artelor Italiei, a- 
copere pământul Franciei cu frumoase monumente de 
arhitectură şi intemeește scoala irancesă de pictură. cu: 
Jean  Cousin, in Sfirşit, cu Catarina de Medicis, înriu- 
virea italiană devine. oficială. Filibert Delorme. &i elă- 
dește Tuilexiele, şi tot sub domuia ei să 'nasze adevă- 
rata poesie, şi cercetarea iscusinţei de idei şi de lim-. 
bagiu să respândeşte în clasa nobilă. 

Studiul anticităței ; invențiunea- tipografuei;;, Colegiul 
de Francia. In Francia, găndirea modernă, datorită in- 
tâmplărilor istoriei ei, sa născut din înriurirea Italiei - 
moderne și d'in acea ale anticităței greco-romane. Pe 
la midlocul secolului al cinci-spre-decelea cei întăi in= 
vaţați greci au inceput a introduce în. Francia învăţă- 
tura limbei lui Homer și lui:Demosthen. In anul:1469 
Tichet; rectorele de la Sorbonna a introdus. tipografia 
la Paris: 19:-ani după ce Guttenberg o descoperise în 
Germania, -. Sub Francisd I Renascerea. a luat mai ales 
avent și familia Etiennilor a; înalțat pănă la cuhne. arta, 
tipografică: Francisc: I a; fost; cel întăiu carele a-secu- 
larisat învățămentul și a întemeiat Colegiul de Francia 
unde au: strălucit Bud6 și. Erasm. II E 

Budt; Evasm. Aceştia au. fost cei mai mari. învațați 
d'in secolul al șăsăspredecelea.. Bude a fost:cel mai in= 
vațat hellenist d'in toată Europa; sla fixat limba grea- 
că cu vestitele sale comentarii ; în tratatul seu de Asse 
el a întemeiat: istoria numismaticei și a tratat dreptul 
roman în Observaţiunele' sale asupra. Pandectelor -ca..un 
Âlolog și un istorio. Erasm sa născut in Rotterdam.
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E a fost un om cu uă înaltă inteligență şi uă adincă 
erudițiune, In luptele. sale literare, el. să închină ra- 
țiunei. pretutindene. unde o găsea şi a sciut astfel să 
slujească bunul sâmț şi umanitatea. EL a fost mai vir- 
tos “teolog: şi ă sciut: mai ales să fie. cuminte, fiind- 
că : „qui sait, dicea el, si on peut appeler profane ce 
qui est vertueux et moral et si Vesprit du Christ ne 
se repand pas plus loin que nous ne Vimaginons.“ In 
toată puterea secolului al șăsăspredecelea, el a, fost:ma- 
rele campion a luminelor nove, precum aceasta se vede 
în. Adagiele şi Dialogele sele  Erasm închipueşte pe 
deplin contrastul. carele dispărțea, literele în Francia și 
Italia. Diletantismul în literatură devenise în Italia uă 
Superstițiune, Erasm scrie în contra: acestuia pe Cice- 
ronianus seu şi caută, astfel a scapa Renascerea de in- 
Suşi. ecesele ei; el dice în acel op: „que le premier 
soin est de bien. se pânâtrer de. son sujet, .şi' că atunce 
cuvintele vor veni îndestul, et que les sentiments vrais 
et naturels couleront sans cfforţ sous la plume “ Erasm 
a sciut: minunat să pue în practică cea ce prescria al- 
tora. EL scria și vorbea limba: latină cu uşurinţă și 0- 
riginalitate, însă aceasta a fost singura lui limbă ; 6tă 
de ce el nu-a remas un “scriitor mare de cât pentru 
cei învațați.. In a doua jumatate a secolului al şăsă- 
spregecelea erudiţiunea francesă devine în adevăr sci- 
ințifică și: vede înflorind. oameni ca Scaliger, Casaubon, 
Juste, Lipse și ktiennii cu nemuritoarele lor Zhesauri 
lingue grece et latini, precum și studiele filologice a 
Mithridatului lui Gesner. 

ii CAPITOL XXUI. 

Dreptul roman şi filosofia morală. 
„Mari jurisconsulți a secolului al șesă-3pre- flecelea, 
Dreptul a format transițiunea fntre erudițiunea pură şi
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filosofie, EI sa renăstut ca uk: sciință, (n Italia cu: 
Ange Poliţiimn și de acolo:a trecut în Francia cu: An- 
dr6 Alciat inaintea-mergătorul lui“ Cujas a 'căruta . lu-: 
crări asupra “ dreptului -roman au fost cu drept cuvânt: 
foarte renumite, de oare-ce el le-a fâcut cea ce sunt 
şi în zioa de astăzi. Dumoulin avocat in parlamentul de: Paris a dat acelaș avânt dreptului frances și a fost în- naintea mergătoriul lui Pothier, a 

La Boctie; Bodin. Lucrările asupra, sciinței dreptu- 
lui au condus fatal la cercetazia fundamentelor societă= 
ței. Etienne de la Bostie a fost primul jurisconsult ca- 
rele a dat lâ lumină tendințele cutezătâre a, spiritului 
n08 şi era dHiă falanga tuturor. acelora, carii la acea e. 
pocă au devenit vestiți numai prin vegheri și muucă. 
Discursul seu' Sur la servitude volontaire îl făcu în a- 
celași an cănd Montmorency. în numele regelui asuprea 
orașul “Bordigala (Bordeaux) carele să: rădicase,— şi 
unde sa născut la Bogtie,—șii aceasta cu uă crudinie 
neaudită: „Comment se peut il faire esclama el, que 
tant' d'hommes, tant. de bourgs, tant de villes, tant de 
nătions -enduirent qnelquefois un: tyran . seul, “qui: in'a: 
puissance dus celle qu'on lui donn&; 'qui n'a pouyoir 
do leur nuir, 'si :non de tant; qu'ils ont voulvir de Pen= 
durer? Mai: departe cetim urinătoarea energică pro- 
vocațiune: „Celui qui vous nisitrise taat n'a que deux. 
Jeux, n'a que deux măins, n'a “wun corps.;.. Doăia- 
til pris tant d'yeux doi il vous pie, si vous ne les 
lui donnez? Comment â:t-il tant de mains pour vous frapper Sil ne les prend de vous? Les pieds dontil 
foule vos citâs, &'ot-les a-tiil 'stils ne :son les vâtres? 
Comment a-til aucun pouvoir sur vous que par vous 
antres mâmes?..., Soyez rsolus d ne plus servir, et vous voilă libres,..: vous la vertez comme th grand 
colosse & qui oh a d6tobe sa base, de son: ptopre -poida
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mâme: fondre en bas et se rompre.“ Inspiraţiunea an- 
tică a dat acuma nascere unei diceri aprige și puter- 
nice, numai cât, discursul acesta este mai ales uă o- 
peră abstractă unde. gândirea, datorită. neesperienţiei 
scriitorului și a poporului, manc'pata de-uă-dată, trece 
peste. ţintă în loc de a o atinge; ori cum, stilul seu 
este natural, ferm şi eloquent. Eloquenţa lui a găsit'o 
în emoțiunea inimei, şi Montesquieu apăra pe amicul 

seu la Bostie” când vroind a scusa cutezanțele „de ceux 
qui cherchoient ă troubler I'6tat de notre police sans 
se soucier s'ils lamenderoient“ declara că „il ne fut 
jamais un meilleur citoyen, ni plus affectionn6 au repos 
de son pays ni plus ennemi des remuements et nou- 

vellistes de'son temps “. La Bodtie a perdut acel foc 
cu vrista şi a murit tânăr îucă, în calitate. de consilier 
la „parlamentul din: Bordigala. 

Jean Bodin a dat filosofiei politice uă -espresiune mai 
lină și mai scientifică şi în această privire el a întrecut 
pe Machiavel cu carele &l compara lumea. Opul stu 

de căpitenie: este scrierea sea asupra Republicei adică 
asupra guvernului, unde să arată om de stat și intre- 

vede. filosofia: istoriei ; într'un cuvânt, el este prima a- 
pariţiune ale sciinței politice în Europa modernă, unde 
forcia suplinește încă lipsa de metodă și de lumini: de 
oare-ce filosofia socială abia esista.. 

Ramus; Amyot. Filosofia morală este uă sciință tot- 
de-una la îndămână stu posibilă. Petru Le Ramus sciu 
să mancipeze logica când s'a hotărit a combate modu- 

rele lui Aristotele, și isbuti a să desrohi de idea au- 
torităţei spre a urma rațiunei ca singurul calauz. Amyot, 
un talent mai modest, s'a distins prin traducţiuvele sale 
d'in Plutarh cărora a sciut să dea uă fisionomie atit de 
adevărată încăt a provocat recunoscința tuturor litera- 
ților a timpului, începând prin Montaigne, însuși.
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Montaigne; Charron. Mihail. Montaigne s'a născut în Vasconia (Gascogne) în anul 1533 şi a murit în a- nul 1592. Pe la midlocul secolului al şăs8-spre-decelea esistă deja în Francia uă legătură strinsă între scepti- cism și toleranță, și chiar sub aceste auspicii Montaigne să însuflă când publică Încercărele (Essais) sale de f- losofie. morală care au insămnat o epocă nu numai în literatură ci încă și în civilisaţiunea francesă. Montaigne a avut un spirit de cercetare înalt şi cutezător. 7u- Cercărele sale sunt prima declarațiune făcișă al acelui scepticism carele a apărut vederat în Francia pe la sfirzitul secolului al Șese&spregecelea și carele a crescut mereu timp de trei. gcnerațiuni ; eată ce a fâcut pe Montaigne un om de atita valâră pe vremea lui. Nu- mai calitățile personale și lumeţe lui Montaigne au fă- cut că el se fie mai mult un fel de filosof platonic și să prefere tot de-una bunul seu traiu personal ; de a- ceia şi cartea lui este mai mult uă fantasie slobodă a unui convorbitor amabil Și învaţat şi chiar mulțumită numai stilului seu, ușor şi plăcut, opurele sale au putut să devie popotane. Sub nisce apucături de fantasie, Mon- taigne când să zugrăvește pe sine insuși, ne zugrăvește oniul așa cum a fost și cum va fi purure; cu toții ne re- cunâscem în acestă ic6nă; şi chiar acolo aflăm, între al- tele, secretul nemuritei opului seu, In viaţa sa privată, Montuigne a avut tot-de-una ghibăcia de a pune mai jos insăzi datoriele sale de cetățean de cât liniştea sea; abia numit primar a Bordigalei, ciuma să şi ivește in oraș, şi el respunde juraţilor carii &l polteau '8ă se în- 
toarcă în: oraş, „qu'il Gtait accoutum6 3 un trâs-bon air* dă propunea vi/ejeşte să se ducă; pănă la un sat vecin Bi le mal n'ș dtait  arrivu: “Adese ori ei s'a bănuit că i'a: dedat afacerilor „trop lAchementi și câ nu le a jărfit decât „une afection languissante“ - şi mărturie
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seşte drept el însuși. „qu'il est ainsi fait qu'il aime au- 
tant, tre heureux. que sagei, Insă analisăm mai mult: 
pe scriitor decât pe om. . Plutarh şi Sengca i-au. fost 
dascali cei mai mai dragi, unul prin gândirele sa'e, cel 
alţ prin stilul seu și imaginaţiunea, sea. „Tot prin ima- 
ginațiune Montaigne. a strălucit mai. ales ; de acea, la 

dânsul mai mult decât Ja alţii stilul este omul, şi în 
gioa de astăgi | încă să studiază Linba, . lui Montaigne 

ca. uă comoară a vechielor | „DOgăţii | Jitexare unti prose 
sărăcite prin despreţurele . filosofice a secolului al opt=. 

spreglecelea. In. „Tesumat, ca. gânditor, Montaigne -nu 
este altă decât cel mai instructiv. dintre. vorbitori, şi cel 
mai plăcut. dintre. moralişti, gloria sea nemuritoare. este 
că el a fost cel înt&iu. şcriitor sceptic a limbei francese, 
Puţini ani după: publicaţiunea „Incorcărelor lui. Mon- 
taigne, apăru | renumitul Tractat. a Inţelepeiunei (traite 
de la sagesse) lui. Charron, în carele găsim pentru pri- 
ma oară, în limba „modernă, uă îngercare, de-a. construi 

un sistem de morală. fără ajutorul teologiei. De. sigur, 
Cbarron s'a împrumutat de, la, Montaigne, ca; "urmașul 
lui, însă -el s'a rădicat, Ja uă mai. mare. înălţime, este 

, plin. de rațiune ȘI. de bun sâmţ, logica . sea este foarte 

ştrinsă și să deosebeşte, de contimpuranii sei prin un 
mare. caracter. de. gravitate: şi: prin un limbagiu curat 
şi găndiri. foarte . însămnate . „Cu toate că opurele sale 

sunt astădi. cam “puțin: cetite în Francia Și că el „este 
ară, cuvânt cam ; ; despreţuit. în propria sea. „patrie, nu 
mai, puţin; Cbavron. este unul d'in scriitorii cei mai mari 
3 secolului. al șăsăspredecelea.. ; | 

Rabelais, . Rabelais. este un. autor, deosebit, ua a năs 
cocitor. în tâte direcţiunele ale gândirei . care. uneşte în- 
nălţirea ideilor cu caracterul straniu și original 4 fop- 
mei; EL este un fel de geniu. bufon pe carele La Bruyt- 
re 6l. descrie cai „ua monstrueux asaeinblage, d'une
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„morale fine et ingânieuse et d'une. sale. corruption. 4 Greşit el este considerat în Francia iosaşi ca primul e- 
semplu. a, scepticismului religios în limba francesă ; Ra- . belais. atacă mai cu deosebire viciele personale a 'cle- 
rului .şi nici uă diniâre pe acel spirit îngust şi intole- 
rent căruia aceste viciuri trebueau sâ fie mai ales da: 
torate ; întrun cuvânt nu este un scepticism consecinte; Viaţa lui Rabelais este 'icoana stilului scrierei. sale, şi 
chiar . propria. sea natură a jucat: un mare rol în acel: stil. Ela făcut şi învațat, ori şi ce lucru, și a fost tipul cel mai patent acelei discordări veșnice pe-care:-0 pre- 
sintă pretutindene- secolul al șăs&spredecelea, epocă pu- 
terhică, roditoare şi originală, însă fără de proporţiuni, fără de frumuseţă şi de adtacime îndestulătoare. Opul 
seu este La vie de. Gargantua et de Pantagruel, un amestec d'in Erasm şi Boccaciu, un ap meaudit,, ames- tecat cu sciință, obscuritate, comic, eloquență, adâncime, şi. injosituri de espresiuni şi idei, un opi:ce îmbată tot- uădată, pe cețitor. ş 8: disgustă, și care totuși este ad-, 
mirat, de și lumea. ce'l. cetește să intreabă de l'a înțe- les; Rabelais a gâcit și satisfăcut tot uă-dată inclinaţi- unele omenești, bunul sâmț cel drept și inclinațiunele; şirete. a borgesiei în secolul al șăsăspredecelea,:; Scrie- rea lui. Rabelais. este, precum dice. S-te Beuve, :„une or-. 
gie enfumâe oă. la. verve supplte au 'sens, mais 04: sou- 
vent aussi il' fait entendre la haute raison du. novateur.&, 
„En. supposant, .gice.: însuşi Rabelais, que le sens lit: t6ral nous offre matidres assez. joyeuses, toutefoia pas demeurer.ne faut, comme au chant „des sirtues,: mais în- 
terprâter ă plus haut : sens ce, qu8.par . aventure. nous. 
pensons dit en gaiet6 de coeur.“ .. Secolul nu a credut - în Rabelais, şi cu toate aceste „que de moelle daus ces livres. de haute graisse, que de mystirez. horrifiguea tanţ 
ea qui concerne. notre religion que aussi Pâtat politique
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et la 'vie' 6conomique,“  Aprinderea lui Rabelaia este 
mai ales nemărginită în contra viciurelor miniștrilor, re- 
ligiunei „depuis ces ocieux .moinea, vrais singes de la 
soci6t€ qui ne labourent ni ne travaillent, mais ne font 
que marmater grand renfort de: I6gendes et de psau- 
mes nulleinent par eux entendus.“ Cu tâte aceste el 
nu întră în luptă eu religiunea însași, un gând prudent 
6l opreşte, şi acela e puţina, desvoltare a filosofiei se» 
colului, încât nu'i remâne atunce alt ceva de făcut de. 
cât s'&şi eie hotărirea de a merge înainte, ,„ă 'boire 
d'autant et banqueter “« : După Rabelais au mai trebuit 
Franciei încă două secole ca se poată întra în luptă'cu 
spiritul str&mt și intolerent a însuși sistemului religios 

| CAPITOL XXIV. 
- | Eloquenţa în secolul al şăsăspregecelea. | 

Luther şi Calvin ; Cartea ale instituțiunei veligiunei 
creștine. După reforma în idei vine reforma în cult 
și politică. - Martin Luther monah augustin d'in Erfahrt 
a fost primul reformator a vechilor sisteme religi6s6 şi 
primul liberator a inteligenței europeane. Unitatea ca- 
tolică, datorită instinctelor deosebite ale gintelor,-să 
clătină deja :în evul mediu, în secolul al șăsăspredece- 
lea shisma de: mult presămțită, a isbulinit: Luther a: 
apărut și reforma s'a împlinit, spre'a sdrobi pentru veş- 
nicie. unitatea catolică. Trimis fiind ia Roma, el sâmți 
aceași departare care mișca atuncea:pe toţi Gerimanii, 
la măreţiele şi alaele scandalâse a papismului: pe care 
Je chiema 'el idolatriele. nouei Babylome, &şi arată: în. 
treaga sea despreţuire in urma arendărei indulgențelor 
papale Atuncea el să puse a rădica doctrină contră 
doctrină;: aruncă blăstăm contra blăstăr şi de: acea vre= 
me țacepu resboiul de turinte neimpacat carele în ur-
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mă a dat nascere atâtor resbbe sângeroase. D'in fun- 
dul castelului de Wartburg, Luther nu încetă de a mig= 
ca pe Germania și Europa; pamfletele sale teologice 
pătrundeau pretutindene ; viociunele sale în contra e- 
piscopilor, papei şi regelu de Angiia pe cari toţi ei 
trata avec un maga-fique mâpris d'euz et de Suta, în- 
flăcărau Germania ; eloquența sea, mai mult de cât sci- 
inţa sa, desvoltată în limba sea mumă „enleva tout le 
monde,“ cum dice Michelet, cum simte şi dice el în- 

„Suşi. Luther era în adevăr vocea geniului german. I- 
nima sea a fost acesibilă și artelor, dintre care a pre- ferat musica, EI negă, libertatea morală și așădă fun- 
damentele liberei cugetări, La dieta din Worms în a 
nul 1521, Luther declară „că Biserica nu mui are altă 
lege decât Scriptura, şi Scriptura alt corentariu decât 
raţiunea.“ 

Dacă Luther, un german orator şi poet, a creat re- 
forma, d'in altă parte a fost un frances Jean Cauvin 
sau Calvin (cu latinisarea numelui) acel carele a coor- 
donat doctrina acelei reforme. Calvin era un raţiona- tor adinc, nebănuit în viața sea privată, neclintit in cu- 
getările sale, limpede și subtil în vorbele sale; el a 
fost, Irgislutorele despotie une: democraţie.  Instituţiu= men sra ale religiunei creştine a fost opul cel mai de căpitenie a reformei, scris cu un talent imens carele de multe ori să înalţa pănă la eloquență. Când să ros- teşte cătră Francisc I căruia dedică cartea sea, el in- 
voacă bagarea de samă și dreptatea acestui principe, prin următ6rele cuvinte: „C'est votre office, sire, de ne detourner vos oreilles ni votre courage d'une si juste defense, principalement quand il est question d'une 8 grande chose ; c'est assavoir comment la gloire de Dieu seta maintenue sur la terre, comment sa vârit6 retien- dra son honneur et diguit6, comment le răgne de Christ
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„demeurera en son entier. O matiăre digne de vos 'o0- 
reilles, digne de votre jurisdic'ion, digne de votre trâne 

royal! . Car cette pensâe fait un vrai roi, s'il se recon- 

nait tre vrai ministre de Dieu au gouvernement de 

son. royaume ; et, au contraire celui qui ne r&gne point 

ă cette fin de servir ă la gloire de Dieu, -n'exerce pas 
răgne mais brigandage.*. Limbagiu mândru, carele cu- 
prinde aproape uă amenințare. Numai cât el s6 im- 

pacă cu idea că „la liberte spirituelle. peut trăs-bien 
consister avec la servitude civile.“ Singur timpul și e- 
voluțiunea istoriei au fost în urmă mai buni logiciani 
decât Calvin. EI constitui mai mult reforma decât o 
desvoltă; Calvin a credut în: menire și 6şi a închipuit 
un Dumnedeu. fără milă, și cu toate aceste, -uă asemine 
doctrină cu tot caracterul ei antipatic, inflorește i in Fran- 
cia în contra lutheranismului 

„ Jonace de Loyola şi lesuiţii. Reforma cu negațiu- 
nele ei une ori fără de rațiune și adese ori deşărte, a 
stimulat ferberea tradiţiunei religioase în catolicitate ; 
vă nouă oștre eși la lumină, şi șeful şi sufletul ei a 
fost un tânăr gentilom castilan don Inigo Lopezy Lo- 
yola.  Îmaginaţiunea lui este intăiu atrasă de legende, 
în urmă el devine cavaler a Sântei Feci6re şi în fine 
pusnic. Apoi, el făcă o călătorie de hagiu la Ieru- 
salim, de acolo veni la Paris și luă loc, vreme de 
şăpte ani, pe bancele bătrânei universităţi scolastice 
şi în fine ajunsă în anul 1533 a să face în Paris în- 
temeetorul . ordinei atît de vestite al lesuiţilor, Com- 
pania lui Jesu s'a; însghebat mai virtos în contra no- 

uei eresie, înflăcărată şi supusă câtră .vechia credință; 

tot astfel a fost și îndoitul ei caracter în literatura ei. 
Germania pornise asaltul, Francia 51 stabilise ca sistem 
și Spania producea apararea. In Francia, cu Francisc 
], calvinismul începuse a avea sectatorii sei, însă gloata.
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„poporului nu să dădu' după dânsul, și Francia nu primi 
de a imbrăcioșa. protestantismul din carele a moştenit 
numai principiul mai roditor a liberei Cugetări. 

__ Oancelariul de IHOpital. - Mihail de PHâpital născut 
în anul 1508 și mort în anul 1573 a.fost unul d'intre 
cei mai mari cancelarii pe carei Francia a avut. In 
tote ale sale gândiri precum. şi scrieri, ținta “tuturor 
silințelor sale a fost de a întroduce în lege toleranța 
civilă. . Mihail de PHopital a fost un mare om prin dem- 
nitatea și natura caracțerului seu. Francia i datorește 
multe d'in legile ei cele mai bune. Om integru, și pre- 
vEdător, el făcă totul .spre a pute apara sanctuarul jus- 
tiției în. contra pasiunelor religi6se.. De multe. ori şi 
cu drept cuvânt s'a potrivit frumoasa figură a cancela- 
riului de I'Hâpital cu acea a lui Caton.. - Mihail de PH6- 
pital avea, un suflet măreț și sorgința -eloquenţiei. sale 
a fost tocmai efusiunea naturală al acestui. suflet. Pe 
vremea dilelor nenorociţe a Săntei Barthelemy, pe când 
trăea el disgraciat şi retras lângă Stampele (Etampes), 
familia sea 61 conjură să se ascunță, dar el .să împo- 
trivi şi respunse „Ce sera: quant il plaira ă Dieu, quand 
mon heure sera, venue.“ Mai pe „urmă, el porunci. chiar . 
să se deschidă şi poarta cea mare „si la, petite  porte 
n'6tait pas. bastante. (îndestulătoare) Şi când ei s'a a- 
nunțat.: că viața €i era ertață, el respunse numai „qvil 
ne. pensait avoir merite ni mort ni pardon.“ L'Hâpital 
a lasat ca principale scrieri, șăsăspregece cuvântări, Me- 
moriele :sale de. Stat şi Tractatul reformărei justiţiei, 

Predicatorii Ligei. Liga a fost reacţiunea catolică 
al acțiunei reformei. In anul 1576 la începutul Ligei, 
eloquența, creştină să înflacara cu toată viociunea pasi- 
unelor politici:și în anul 1587, mai mulţi catolici, oa- 
meni deciși sau grămădit în jurul “lui Ioan Boucher,
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s'au organisat și au întemeat în fapt Liga.  Predicatorii 
erau sufletul ei, ei împărtășau poporului o; mărinimoasă 
măndrie la opunere și nu s'au temut a să lupta cu în- 
suși Henric al IV-a carele prin toleranța sea avuşăsă 
adânca înțelepciune de a merge mai înainte decât se- 
colul seu. Aceste predicaţiuni politice au fost tâte de 
uă viociune ne mai augită, nu căutau decât sângele și 
erau eloquente intru cât scieau să atingă sufletele. A- ceastă viociune demagogică amintește vremele cele mai 
sângerâse a istoriei Franciei, și fâcea ca Boucher, pre- dicând postul la Saint-Germain-PAuxerrois să se poată 
esclama : „qu'il fallait tout tucr, qu'il 6tait grandement 
temps de mettre la main ă la serpe et d'exterminer 
ceux du parlement et autres.: Această eloquență a am- 
vonulăi religios a jucat un mare rol pe acele vremi de 
tulburări ; nu mai. puțin isbândele ei le datorea adese 
ori prostimei însuși a limbagiului şi neruşinărei groso- 
lănielor; acea eloquență era dar, dacă e vorbă, uă pu- 
tere, da nu uă literatură. Boucher tipul oratorilor sacri 
a epocei, zugrăvește astfel pe Henric al Ill-a „Ce tei- gneux est toujours coiftă ă la turque un turban, le: quel on ne: lui a jămais vu dter, mâme en communiant, 
et quand ce malheureux hypocrite faisoit semblant d'al- 
ler contre les reistres, il 'avait un habit d'Allemand 
fourr et des crochets d'argent, qui signifioient la bonne 
intelligence et accord qui 6toient entre lui et ces diables, noirs empistol6s. Bref, c'est un 'Ture par la tâte; un 
Alenand par le corps, une harpie par. les * mâins, un 
Anglais pâr la jarretiăre, un Polonais par les pieds, et 
un vraji diable en Pâme « Ftă stilul; un stil de tran- 
sițiune, viou, adese ori pătrunțiător, familiar, însă fraşa, 
e lungă, pretencioasă ; și chiar asemine neajunşuri ale e- 
rudițiunei retorului erau la nivelul inteligenților acelei. 
epoce de confusiune,



CAPITOL XXV. 

Panfiete (Pamphletes) şi memorie în sc- 
colul al XIV-a. 

Panfletele calviniste. Spre a respunde catedrei Li- 
gaiilor, secolul al XVI-a a creat panfletul, un amestec 
între carte și discurs şi cu succesul seu de actualitate ; 
panfietul să. respândea ca puhoiul în popor, însă prin 
însuşi natura sea, el era fârte puţin literar, Ore-cum 
sunt ele, au meritul istoric că ne au descoperit adevă- 
rata fisionomie- a secolului al şăsăspredecelea. Primul 
panfletar a fost Henric Estienne cu Apologia sea des- 
pre Herodot unde fiveţa şi critica st ascund sub înv&- 
țătură, în urmă vine Hottman cu Galia sea. Francesă 
un fei de Contrat social a secolului al ş&s&spredecelea, 
apoi, Lauguet cu Vindicia, contra tyrannos, în sfirșit 
uă mulţime de alte panfiete care isvoreşc unul după 
altul. Ele sunt mai tâte datorate calvinismului şi a- 
dese ori aspre, energice şi eloquente, Adevărata lor 
țintă a fost amestecul ideelor aristocratice și ale săm. 
țămințelor poporane. Partidul catolic, la rândul seu, 
întrebuință arma panfletului spre a susține principiul 
democraţiei sub tutela Bisericei ; şi scrierele acestora 
cuprind puţine idei şi multă pasiune, de oare ce să 
poate chiar vede în ele nespusa apologie a Sântei-Bar- 
th6lemy. Între acești panfletari, v'om s&mnăla pe Lau- 
nay, Rose și Guenbard, pănă și faimosul Boucher ca- 
rele în lungul seu tractat de la juste abdicatizn de. 
Henri 111 slăveşte omorul regelui în următdrele cu- 
vinte: „Voilă, dice, tandis que nous 6crivons, tandis que 
la chaire, les conseils publics, Vorganisation de Yarmâe 
prennent vos moments et interrompent nos mâditations, 
voilă qu'une nouvelle se râpand admirable et terrible. 
Un jeune homme, un autre Aod, plus courageux. qu'Aod,
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et vraiment inspir6 par le Christ, par une souveraine 
charite, a renouvel€ Pouvre. de Judith sur Holopherne, 
Iuvre de David sur Goliath. Jacques Cl&ment n'a 
fait sans doute que mettre en pratique une doctrine 
genârale.; mais son' courage, ce dessein si glorieuse- 
ment achevâ, et qu'il avait revâl€ d'avance ă duelques- 
uns, tout cela -mârite la'reconnaissance et a repandu 
la joie, une joie sainte, dans le ceur des gens de bien. 
Gloire--ă Dieu! la paix est rendue î Vâglise, ă la, patrie 
par la mort. de cette bâte feroce : Clement lui a fait 
expier sa fausse clâmence.« Calomnii, viociune, talent 

„de polemică, pedantism profan, ure pasionate, pasiune 
eloquentă, secolul al XVl-a întreg pare că s'a revărsat 
acolo cu- Boucher a, căruia carte este uă datină. Pan- 
fletul cel mai eloquent și cel nai ardător a Ligei a fost 
D Avertissement d'un catholique anglais auz. cathol:ques 
frangais redâctat de cătră avocatul Louis de Orleans. 
Autorul apără tronul Franciei în contra lui Henric al 
IV-a şi la cuvintele împăciuitâre acestui mare rege, el 
respunde lăudând varsarea de sânge forte mânluitoare 
a Sântei Barthâlemy, în urmă, chiemând umbra pOporu- 
lui rescolit în contra unui rege blăstemat de Roma, el 
adauge: „Le peuple alors bondirait de furie, et, comme 
une mer 6cumante, pourrail, bien engloutir le patron et 
les matelots et le navire tout ensemble, On nous ac- 
cuse d'âtre Espâgnols, Oui! plutât que d'avoir un prince 
huguenot, nous irions cherclier non seulâment un priuce 
espagnol, mais un Tartare, un Moscore, un Scythe qui 
soit catholique.« 

“ Panflete politici; Satira Mânippie. Intre panfletele 
grave și energice ai protestanților și panfletele înfuriate 
şi grosolane ai Ligaţilor, isvorește partida politică ca 
a treia “partidă, inteligentă și cuminte care în panfie- 
tele ei:a ajuns pănă la adevărata satiră. Henric al



15 

IV-a însuşi, cu marele seu bun s6mț s'a 'pus in capul 
publiciștilor. EI și Du Plessis-Mornay carii ambi au 
redactat cele mai multe d'intre manifestele regale au 
fost acii cari făcura în fine să biruească partida. 'poli- 
tică, noua basi a dreptului religios: „Pourvu que le 
fond de bonne cunscience y soit, dice: regele, Ja diver- 
sit€ de religion n'empăche pas qu'un bon prince ne puisse 
tiver un tr&s-bon service indiffâremment de ses sujets « 
Scrisorele lui Henric al IV-a. cătră Sorbonna sunt ca- 
pete de operă de ghibăcie şi corespondința seă perso- 
nală poate încă mai însămnată. Pierre de VEtoile urul 
d'intre compartaşii lui, spre a respunde bullei de esco- 
municaţiune aruncate de cătră Sixte Quint (al V-a) in 
contra lui Henric al 1V-a nu. să temea de-a redacta 
pentru rege și dea, afişa în Roma chiar un placard ca- 
rele dicea: „En ce qui touche le crime d'hergsie, le roi 

„dit et sontient que. M. Sixte, soi disant pape (sauve sa 
saintet6), en a faussement et malicieusement menti....& 
s. c; a. Şi în genere, dacă une ori era vorbă de pan- 
fiet, totuşi reținerea și . bunul. sâmț caracterizău mai: 
ales scrierele partidei politice. Unul dintre cei mai 

- buni a; lor autori a fost Michel Hurault; el redactă pe 
Anti-Espagnol. în urmă, ducele de Nevers carele: a re= 
venit cătră Henric al IV-a și a publicat Tractatul seu 
de la prise d'armes, apoi Rgnier de la Planche carele 
ei a întrecut pe toți în.escelentul seu dialog intitulat 
le livre des Marchands. Insă opera cea mai vestită 
și mai înriuritoare a epocei a fost vestita Satire Menip- 
pte care s'a legat mai ales de acesoriele ridicule su 
odi6se a gândirei Ligei și care a fost ultima lovitură 
dată de cătră spiritul politie modern spiritului evului 
mediu, pe. carele altmintere ea Pa cunoscut. reu i 
schimosit... Această vestită satiră este datorită conlu- 
crărei a şăpte buni borgesi. cari ţineiu cu ori co-preţ: -
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lul al. găsăspredecelea a avut: numai memorie şi un sin- 
gur istoric... Memoriele secolului al XVI-a sunt nume= 
rose; primul, ca timp, este acel a Chevalier sans. pacur 
et -sans reproche : scris de cătră un Loyal - Serviteur al. 
seu, a căruia: modestie ne. a tăcut. numele.. In: urnă: 
vine Fleurange - supranumit. Je Jeune. Adventurcuz -ca- 
rele îuchis în uă :cetate, a scris fiind că:. „il voulut pas- 
ser son temps plus: lgârement et. .mâtre oiseux «  A- 
vem. a face cu un. soldat, carele povestește lângă :vetre- 
lele corturelor bătăliele sale, | : Di „o 
„Farmecul de. căpitenie al, acestei mare. culegeri : de 

memorii, este varietatea “autorilor 'ce .o compun, și in- 
teresul: lor tot crește, când via resbsele religi6se de im- 
part : Francia în două tabere... E uă adevărată bătălie 
de. mărturii, un amestec de stiluri Şi povestiri. . Atun= 
cea apare, Montluc cel mai colorat dintre cronicari ca- 
rele dă cronicelor “sale titlul. de . Comentarii pe. care: 
Henric al. IV-a le. 'chiema, la. Bible du soldat.: Apoi 
bătrânul. mareşal',de Vieilleyille, apoi ambii Tarânne, a- 
poi viteazul La.;Noue despre carele Henric al IV-a qi- 
cea pc'6lait: un grand: homme de guerre et encore . plus. 
un grand homme de bien, Ia 
Amiralul Coligny.: scrisese şi el..memoriele. sale, însă; 
cum, dice Brentâme, mareșalul. de. Retz făcu. pe- rege să. 
le ardă. După dânşii vine. Râgnier: de la Plancha, îs= 
toric modeşt însă scriitor” mai deosebit decât inaintea=' 
mergătorii sei, plin de ișcusință. și forte bun. cercetător. 
Cartea sea' despre. starea, „Franciei: sub Francisc II. esta 
unul d'in opurele.. cele. mai însemnate; aceatei epoce. 
Vom. sămnăla încă:pe'd'Aubien6 autorul unei istorii 
universale, şi. unor. minorii Şi v'om trece sub tăcere pe 
alţi autori secundari de memorie spre a ajunge la Bran= 
tâme carele -a, fost un martor. minunat ale destrănărilor 
secolului al şăsăspredecelea, şi la Pierre de VEstoile ca
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rele este mai mult un înregistrator. amănunt despre tot ce a vblut su auţit, V'om inchide aceasta catagrafie 
prin Marguevite de Valois . prima. saţie. lui . Henric al 
IV-a, femec egoistă însă femee de „spirit, învaţată -şi superiGră celor-l-alţi prin. stilul ei carele formează, spre a dice aşa, uă transițiune întru Christina de Pisan şi 
secolul al XY-a de uă parte, și Doamna de Sâvigns şi secolul al XVIl-a de altă parte, . . ea Istoricul de Thou. Jacques Auguste de Thou,. năs- cut în. Paris în anul 1553, mot în anul 1617 este sin; Surul şi adevăratul istoric d':n secolul al șăsăspregece- lea, EI întăju s'a pătruns de dreptatea şi nepărtinirea, 
în istorie... EL-a întrebu nțat cincispregece ani d'i viaţa 
lui întru a aduna materiarurele . sale ;: cunoscințele. sale, 
neobositele sale cercetări şi înalta sea posiţiune socială 
Ci au dat putinţa: de a consulta ori şi ce, arhivi, „0a- 
mnenii și lucruri; el s'a impus însuși contimpuranilor 
sei cu atita. tărie, încât, 6menii cei mai iluştri d'in tim-, 
pul seu așteptau decisiunele sale ca, nisce: verdicte ju decătoresci. — Istoricul: de Thou. renumit d'in .tâte ce'e» 
l-alte puncte de vedere, totuși, păcătuește,; în literatură, 
pria lipsa de proporţiuni:regulate şi elegante: și, ca is- torio, prin îns&mnătatea, ce relativ dă; întîmplăxilor; pe 
când. n'a putut. îmbrăcioşa „totalitatea. şi duhul „epocei, 
nici s8 subordone faptele jdeelor ce le desvoltă. Din nefericire, el. a scris. în, limba lațină imperfectă a „time 
pului: Francia nu posedă încă, ca limbă, instrumențul 
pe „care, la posedat un secol mai tării, 

ie :* Poesia ta secolul al XVEAs, + i: 
— Neocea unei efarme literari; Marolj. Saint: Gelaia Clement ,Marot este. întăiul adevărat tip. a spiritului
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frances în denumirea sea cea mai restrinsă însă şi cea 
mai animată, In dânsul se află tâte calitățile înaintea- 
mergătorilor sei cu un ce mai mult, nobleţa inspiraţiu- 
nelor' naive a vechei muse francese, pe care a sciut!o 
câştiga la curtea surorei Ini Fromcisc 1 pe lingă care el 
a trăit. EI a fost în stare să esprime în un chip per- 
fect cercul de idei și semțăminte în carele 'a isbutit a 
se mărgini, mai ales în epistole, elegii, fabule (fabliaux) 
și epigrame. EI a întrebuințat cu preferință versul de 
dece silabe. Cea ce distinge mai ales pe Marot este 
spiritul seu. Poesia sea a fost familiară, ingenuoasă şi 
curiiinte, insa ea nu a sciut să se esprime altmintere 
decât cu acele slabe. Braves formes de s'ezprimer. St. 
Gelais este un slăb imitator lui Marot și nu să dis- 
tinge “decât prin epigramele sale licenciâse. - | 
 Noveliştii, (Novelliers)  fraticesi; Margărela de: Na- 

varre; Duperiers. Sub îndoita înriurire ai Italiei și a 
curței, prosa asemene să perfecționează : fabula s'a pre- 
făcut în novela, și. talentul atit 'de frances ai convorbi- 
rei â început a să introduce aprâpe pretutindene; de 
acolo, une -ori, casnicii să . apucau şi tipăreau sub nu- 
mele stăpânului amintirile cele mai fina unor convâr- 
biri aşa de lungi, - Asfel să atibue lui Ludovie al XI-a 
aciierea "Oint nouvelles mouvelles, - Curtea lui Francisc 
I a făcut să apare Heptamâron (cele șepte dile) carele 
poată numelg : suirorei sale Margareta, căci opul este 
aseziine cunoscut şi sub: numele de: es contes de la 
Reine de Navarre, Aceste novele du intrigă și acţitină; 
să aminteşte în ele și ceva din frumuseţile eglogului 
antic, însă, mai puţihi frăgeditiea, de oare-ce sămțămin- 
tul vioiu ai artei: este înlocuit prin bunul sâmţ a spiri- 
tului borges a puternicilor aristocrației d'in Francia, și 
chiar prin libertatea neinărginită a naraţiunelo, LĂ a- 
celiiș: gen, Bonaventura Despâriexs a scria-ale sală ou:
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vellis recreations ei joytuz devis, Povestele sunt ehoul unei convorbiri fine, varie și îmbelșugate asupra vorbe- Ior chiar celor mai neînsemnate ; stilul însă este însăm- nat pentru vremea lui. Caracterul general ai novâlei în secolul al șăsăspregecelea aparține așa chiamatei în' dilele nâstre literatura uşoară, aa 

“CAPITOL XXVII. 

Incereare de reformă literară, 
Du Bellay, Ronsară şi Pleiada. Limba fvancesă da- toreşte' prima ei mare transformaţiune lui Ioachim Du Bellay și lui Rousard; ei întăi au conceput idea de a face să treacă în limba vulgară măreţia espresiunei şi gânăirei pe care o adinirau în autorii antici ; ei au lu- crat şeptă ani intregi, şi Du Bellay a fost acela carele, pe la miţlocul secolului al şăs&spredăcelea, â stos la lâmiriă manifestul scâlei nou6, Să gice acolo, întru al- tele, că: „Nos' ancâtres nous ont Iaiss€ notre langue și pâuvre et si nue, qu'elle a besoin des ornements et, sil faut. părlăr aiusi, des plumes d'dutrui. Mais: qui vou- drait dire que la grecque et la romaine eussent toujours &t6 en Vekellânce qw'on les a vues au temps d'Horace et d& Dembsthâng, de Vigile et de Cicâron?.... 4 faut imiter les anciens et non 14 traduire,... 11 faut . trazisfornier en soi: les meilleurs auteurs, et aprâs 16s aVoir digârâs, les: cohveriir eh sape et'eh nowmriture.« In: carteă“a! două în fine ai Zustrătion, Du Bellay vo. bește despre“ cestiunoa de a resturna, vechia literatură francesă spre' a i să substitui formele antici şi dice cu mare bun sâmţ: „Lis done et relis premiărement, 6 po- te futur, les exemplairea grecs et latins: puis ma laisse toutes ces vleilles poâsies fiângoisea aux jeux floraux de Toulouse et au puy de Rouen, comma rondeaux, baladei
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virelais, chânts royaux, chansons et autres telles 6pl- 

ceries qui corrompent le goât de notre langue, et ne 

servent, sinon ă porter temoignaige de notre ignorance.. . 
Chante-moi de ces odes inconnues encore de la langue 
francoise, d'un luth bien accord6 au son de la lyre 

grecque et romaine, et qu'il n'y ait rien oi n'apparoisse 
quelque vestige de sare et antique €rudition....“ Du Bel- 

lay, ca om de teorie, pe lingă altele, a mai dat loc şi 
la o evoluţiune a limbei, introducână încă ideile şi lim- 
bagiul sonetelor italiane: Găsim în Defense et Illustra- 
tion lui Du Bellay reforma, literară întreagă a secolu- 
lui al șăsesprețlăcelea ; ea să resumă în doue cuvinte: 
a înobili limba prin asămăuarea cu caracterul antic, a- 

dică prin infusiunea cuvintelor Şi imaginelor imprumu- 

tate d'in limba greacă și latină; a înobili poesia prin 
introducerea, genurilor obicinuite de antici.  Ronsard a 

fost cel întăiu și cel mai cutezător întru a îndeplini noul 
program lui Du Bellay, și dacă, pe de uă parte a.a- 
lergat fără cruţare la sorgințele latine, el a sciut, d'in 

altă parte, să întrevadă nevoea unităței limbei: „Au- 
jourd'hui, dice el, pour ce que notre France m'obâit qu'ă 
un seul roi, nous sommes . contraints, si nous voulons 

parvenir ă quelque honneur, de parler son Jangage.“ 

Ronsard prescrie ca, nobleța limbagiului să decurgă d'in 

acea ale ideelor şi sfătueşte pe poetul de a studia ter- i 
minele ce să găsesc în limba poporană, Ronsard a avut 
mare cutezanță ca novator, numai căt el să lupta în con- . 
tra neputinciosului, Limbele nu să fac Într'uă (i, și 
Dante a avut poate singur gloria nemuritoare de a fi. 
creat aproape, prin geniul seu, limba sea, În poesie 
Ronsard a păcituit prin acelaşi spitit de imitaţiune cu 

- ori ce-preţ, da oare ce, prin sistemul seu, el a introdus 
un deșert între formă; și gândire, când a vrut săae le- 
pede cu desăvirşire de moravurele, credințele și săm-
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țămintele moderna. Cu tâte aceste, gloria lui Ronsard a fost nemărginită ; regii, Principii şi spiritele cele mai puternice îi au aratat cele mai mare semne de devo- tament ; astfel în fapt, lumea să închina înaintea unui adevăr necomplect, însă gloria netăgăduită a lui Ron- sard a fost că el a făcut ca lumea să cetească într'uă limbă, ce'i datorea mult, acea ce incântasă atât de mulţ în Virgiliu și Tibulă. | 
In Franciade, les Odes şi les Discours ale sale, Ron- sard are nisce pasagiuri care în dioa de astădi încă sunt în adevăr frumose ; d. e. el să rostește astfel cătră Veciniciă : 

| 

O grande Eternit6 | - Tu maintiens Punivers en tranquille unit, De chainons enlacâ: les siăcles tu rattaches, Et couve dans ton sein tout le monde tu caches... En parlant ă teş Dieux qui ton trâne environnent, Ta bouche ne dit pas: „Il fut ou il sera...« „Le temps present tout seul ă tes pieds se repose. 
| Ronsard posedă mai ales un merit . netăgăduit în po-: esia uşoară; uădată scrie cătră dama sea; 

Hier vous souvient-i] qu'assis auprâs de vous, Je contemplais vos Yeux si cruels et si doux | 

altă dată: 

Mignonne, allons voir si. la rose Qui ce matin avait declose La robe de. pourpre au soleil,. A point perdu; cette vâprce, Les plis de sa robe pourprâe Et son teint au vâtre păreil..., 

Ronsard Mă-dată ajung. şet de. scoală şi renumit, a a+
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vut ucenicii sei, a căror distinsă asociaţiuna sa chiemat; 
Pleiada ; vom sămnăla între dânşii pe Antonin de Baif 
carele s'a încercat a, supune fnsași versificațiunea fran= 
cesă regulelor metrice ai poesiei antici; aceasta: era uă. 

esagerare a sistemului lui: Ronsard, şi geniul fvances a: 
Tespins'0. 

- Jodelle ; renascerea 'eatrului. Unul dintre membrii 

Pleiadei, Jodelle s'a pus și a lucrat. la reînvierea 'tea- 

trului. In piesele sale sburătâre, e] a fost cam: slab; 

însă opurele. sale dramatice fac epocă în iștoria litera 
turei franceşe.. Astfel el a tradus Adriana lui 'Terenciu, 

Hecuba lui Euripides, Electra lui Sofocles şi a avut chiar 
gloria pe atuncea că a făcut, și imitaţiuni după antici: 

precum Clecpâtre şi la, Rencontre. . In âdevtr, în cea 
ce privește valora; dramatică şi litevară acestor opuri în 

sine, ea eşte încă forte impesiectă, nici uă născocire, 
personagie puțin numerâse, acte forte scurte şi un stil 

pe carele limba însași, încă nu'l are;. vom: eceptă fru 
museța lirică a corurelor datorată imitaţiunei; servile ai 
clasicilor vechi. La Peruse și Garnier au urmat după 
Jodelle, și să poate dice că-lor trei “58 datorește siste- 
mul clasic a teatrului frances. In cea ce privește: co- 
modia, ea caută a regularisa farcia evului. mediu şi st 
razămă. şi pe. esemplul comodiei. italiâne., Astfel a fost 

Jean de la Taille cu Corrivauz a lui, prima 'comodie 
regulată în prosă, apoi Larrivey. Dacă v'om ecepta uă;. 
oare-care imoralitate grosolană, acestor comodii nu le 
lipseşte nici meritul nici placul..: | 

Dubartas ; d Aubignt. Până aci ucenicii lui Ronsard 
au pindarisat forte paţin, ei Sau mărginit tutru a pe- 
traveisa,  Dubartas, uni proviucial, credu. de cuviință de 
a prelucra uă inciclopedie; poatică cu Ordation du Monda 
şi Samaine ale sale, unda treca sub ochii cetitorului 
toată fizica. vechimei și a evului mediu, Ş'e dis, cu apte



85 

rit, despre opul seu că e creațiunea lumei, povestită de 
cătră un Gascon, că e la muse eh franc vis parlănt grec 
«i latin; tot el este acel carele descrie sau chiamă pe : 

“Apollon porte-jour;: Herme guide-navire ; 
„__Mercure 6chelle-ciel, invente art, aime-lyre, . , 

La guerre vient aprts, casse-lois, casse-meurs, 
Rase-forts, verse-sang, brâle-bois, aime-pleurs.. 

Agrippa d'Aubign€ a fost mai însămnat decât Du- 
bartas. EI a lasat mai multe scrieri în care a sciut 
adese-ori să găsească inspirațiunea, multumită convicţiu- 
nelor sale de protestant devotat. Tragicii sei presintă 
adese ori frumâse acente bărbătesci. D'Aubigny mai că 
a ajuns la acea de a fate ca gândirea, să se supue a 
priimi învălişul selbatic a limbagiului seu ; unirea între 
ideă și formă este aprâpe îndeplinită. V'om cita ca e- 
semplu următoarea glorificațiune a martirilor resbelor 
religi6se : 

Les cendres des brâlâs sont prâcieuses graines, 
Qui, aprăs les hivers noirs d'orage et de pleurs, 
Ouvrent, an dou printemps, d'un million de fleurs, Le baume salutaire et sont nouvelles. plantes, 
Au milieu des parvis. de Sion forissantes. 
Taut de sang, que les rois &panchent en TUiSSeaux, S'exhale en douce pluie et en fontaines d'eaux, 
Qui, coulantes aux pieds de ces plântes divines, „ Donnent de prendre vie et de croitre aux racines, 

- CAPITOL XXVIII. . 

Indeplinirea reformei literare. 

Regnier. Limbă pe care Ronsard cu a s6ă, Pleiadă 
s'au încercât a o reforma trecând însă d'incolo de ţăl, 
Râanier și Malheibe -au xeformat'g stăpinindu'i salturile
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nemesurate. Ei au fost adevărații reformatori a limbei 
şi scriitori mari. Mathurin Regnier născut în anul 1513, „mort în anul 1643, a lasat șăsăspredăce satire, epistole, 
elegii, ode, stancie și epigrame. Prin puterea geniului 
seu el a sciut săi înșușească pe cei mai buni - autori 
clasici și a fost cel întăiu în Francie carele a scris a- devărate satire francese după imitațiunea lui FHoraciu. Această imitațiune însă nu mai este uă copie, ci uă i- 
mitaţiune roditoare, chiar o puternică rivalitate de ta- 
lent. Astfel, este adevărat cum că Râgnier 

Râgle sa mâdisance ă Ia facon antique 

dar, de sigur pe însuși contimpuranii sei îi descrie şi tot pe dânşii 6i recunoascem uşor, când e vorba de cu- tare s6u cutare boeranaș (hobereau) 

Au feutre empanache, relevant sa moustache ; | 

Intre alte schițe ușdre să află un adevărat cap de o- peră, Macelte bătrâna ipocrită. in nenorocire R6- gnier să oprește la suprafacia lucrurelor, el.să joacă în jurul sufletului omenesc. EI este mai mult artist dacât moralist, şi creațiunea sea cea mai frumoasă este anu- me stilul seu. EI este Montaigne al poesiei. 
Malherbe. Francisc de Malherbe născut în Cadom (Caen) în anul 1555, mort în Paris în anul 1628, riva- lul lui Râgnier, este mai mult un critic decât un artist, 

și cultul limbei este sibgura sea religiune. EI stabi- lește principiele fundamentale al versificaţiunei şi tot el întăiii a cunoscut în Francia sâmțirea, şi teoria sti- lului. EI a aflat adevratul gust, şi chiar aceasta a, şi fost creațiunea sea. Mulțumită cunoscințelor şi inaltei sale inteligențe despre adevărata natură a limbelor, el
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a sciut să facă uă limbă prin uă alegerea și uă esclu- 
dere raționată. Limba francesă a făcut cu Malherbe 
un pas uriaș, și chiar adevăratul titlu de glorie lui Mal- 
herbe să află întru acea că a gâcit limba urmaşilor sei, 
Sau le a impus pe a sea. EI a înd&strat cu limba sea 
pe marele secol clasic.



Periodul al patrulea, 
Secolul a XVII. 

CAPITOL XXIX, 

Inriurirea Spaniei. 

Incalcarea gustului spaniol, Prin resbdele ftanco- spaniole, spiritul literar spaniol subtil, lumeţ, și ridicul a înriurit în Francia, în prima jumatate a, secolului cla- sic Însă literatura francesă a câştigat de la acea ita- liaă și spaniolă sămțămentul artei, frumosului şi gra- ciei, și chiar interesul “revoluțiunei literare ai epocei constă întru talentul ce a avut spiritul frances de a să desface cu încetul de ecesele spre a nu'şi insuși decât calitățile literare spaniole şi italiane. Antonio Perez 
profesorul de limba spaniolă lui Henrie al IV-a a ju- cat un rol însămnat în revoluțiunea literară francesă ; Singura sea calitate literară a fost, gentileța sea ; el a introdus în Francia cultorismul, adica rul gust spaniol; el este un curtean carele scrie pentru a lăuda cu uă 
nerușinată esagerare ; el să dice le tres-humble servi= 
teur d'une divinilt sau salue un ange avec passion. 

„Perez a, fost înaintea-mergătoriul faimosului Otel de 
Rambonillet. In restimpuri el a trăit şi în Anglia unde 
a impovorat, încă r&ul seu gust şi cu eufuismul ângles 
un stil plin de afectațiune d'in pricina nemărginitului abus al metaforei și a, comparațiunei. Pe la aceași e-
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pocă, faimosul italian Marino a fost Și el chiamat la curtea Franciei și prin ilustrațiunea numelui seu, a im- pus şi el gustului frances depingerile sale literare de un gust cam îndoelnic, 

Otelul Rambouillet. Focarul unde Sau concentrat a. ceste raze străine a fost otelul Rambonillet, palatul marehesului de Vivonne. Ela âvuj totuși gloria de a purifica limba, de a da moravurelor și sămțămintelor 
mai multă dulcea!ă şi gingăşie şi de a fi mai ales ca un început de public pentru scriitorii, Otelul Ram- bouillet respundea primelor anevoi ai vieței sociale. Dă- nă atuncea, lumea, a sciut numai să dispute, să predice şi să ţie cuvinte înaintea poporului, de atuncea lumea a început și a sciut a convorbi. Otelul marchesului Pi- 
sani Jean de Vivonne, clădit aprâpe de Louvre, a de- venit palatul spiritului ; trei fermei au domnit în: el una după alța, Iulia Savelli soția marchesului, fiica sea E- caterina de Vivonne marchesa de Rambouillet și Iulia d'Apgennes fica Ecaterinei care a fost luceaferul epg- cei celei mai strelucite pentru otelul de Rambouillet- Domnișoara de Rambonillet în numele nascerei, spiri- tului și: frumuseţei' priimea pretutiudenea un tribut d'in parțea tuturor acelora carii s& îndeletniceau cu scrieri. Asi întrima din dile, ea capătă drept semn de a- tenţiune lumeaţă doue de uă potrivă caiete de velin a cărora fiecare filă conţinea iiă floare frumoasă zugră- vită, de miniaturistul Robert şi întovărăşită de un ma- drigel datorat condeiului a nouesprețlece poeți.  Insuşi Corneille pune pe crin: să vorbească precum urmează : 

Un divin oracle'autrefois 
A dit que ma pompe st ma gloire 
Sur celle du plus grand des rois Pourrait remporter la victoire :



Mais si j'obtiens, selon mes vobux, 
De pouvoir parer vos cheveux, 
Le dois, 6 Julie adurable, 
Toute autre gloire abandonner 7 
Car nul honneur n'est comparable 
A celui de: vous couronner, 

Femeele. acestei societăți alese au luat numele de 
precise vespectat pe atuncea; ele âşi propuseră de a 
devulgarisa bmba. Otelul de Rambouillet isbuti întru 
a face aceasta și introduse în literatura francesă cea 
ce'i lipsea încă, anume frumuseța formelor, perfecțiunea 
şi eleganța limbagiului; astfel s'a pus în circulațiune 
cea ce fusese pănă atuncea taina numai unor puţini 
scriitori ; de atuncea, incolo literaţii au fost admişi ca 
nisce egali în lumea cea mai -mare: acesta dar a fost 
prima nivelare a spiritului care în urmă cu încetul a 
produs nivelarea socială, Astfel s'a pregătit fusiunea 
intre idei şi forme, între sciință și viață, pentru a, să 
isprăvi puţin mai tărdiu intrun chip minunat sub Lu- 
dovic al XIV-a. Numai cât, otelul Rambouillet era to- 
tuși un cenacol închis profaniJor ; grija de a s& devul- 
garisa îl a făcut să substitue domnia modei domniei 
înțelepciunei ; în cât La Bruyăre a descris frte: just pe 
acel comerciu de spirit când scria că: „Il ne fallait, 
pour servir ă ces entretiens, ni bon sens, ni mEmoire, 
ni la moindre. capacit€; il fallait de Vesprit, non pas 
du meilleur, imais de celui qui est faux et oi Pimagi- 
nation a le plus de part.“ Imitaţiunele Otelului de 
Rambouillet au dus mai departe greșelele modelului. 
Chapelle, în călătoria sea, descrie uă adunare a preci- 
dselor d'in Munte-Puellar (Montpellier, Mons Puellarum) 
pe care le a recunoscut ca atare după: leurs petites 
îignardises, leur parler gras et leurs discours extra= 
ordinairea, Femeele între dâusele se chiemau numai
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ma chăre şi lumea ce le încungiura trebuea să scie le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Curtea lor să afla în alcovele etaculelor lor și ele aveau pe alor - grands introducteurs seu pe alcovistes lor. Bunul sâmţ isbuti. în fine a birui tâte aceste nebunii: Richelieu în- temeă Academia francesă şi Molitre scrisă le Precieuses ridicules. 
: Romanele evoice. Aceste romane nu sunt 6răși decât iachipuirea unor eroi străini sub lumeţia, căutătura și ridicula sămţimentalitate ai societăţei contimpurane. Ast- fel vedem în Ciclie, riul Inclination având pe malul seu drept satele Jolis Pers și Epitres Galantes, pe malul stâng, satele Complaisance, Petites Soins şi Assiduites ; uă cale duce spre districtul Abandon şi Perfidie şi a- junge la oraşul Zendre po Estime şi Tendre pe Inclina- tion. Această lumaţie seacă care în de altmintere are Oare-care fineță de analisă, ar fi avut mai multă va- I6ră, dacă cadrul ei ar fi fost mai modern Şi mai măr- ginit. Asemene romane erau francese prin originea, şi spanidle prin educaţiunea ; Gombreville, La Calprentde și D-ra Scudery au fost princibalii scriitori in acest gen ; €ră principalul op a fost Amadis de Gaule carele este uă reamintire ai liceneiei timpurelor cavalerismului și carele a dat nascere altor xomane de același gen, însă mult mai slabe încă, şi care nu au putut trăi mai mult decât secolul lor. 

Băâlzae, Voiture şi autorii secundari. Balzac și Voi- ture au fost espresiunea societăței lor și erau ruellișts ; de acea și detoresc renumele lor scrisGrelor. lor care. erau anume uă conversaţiune scrisă. Balzac este se- rios şi nobil, ca se dicem aşa, el însă să sileşte a avea spirit, scrie pentru a serie, de oare ce la dânsul pana să duce să caute gândirea și chiar âşi bate joc de dânsa dacă nu o întimpina în cale'i. E] nu are nici impreuna=



92 

legătură, nici plan, nici ţintă; dar, să munceşte tot a- 
tită spre a prelucra opurele sale, cât şi vechii sculptori 
spre a face pe qeii lor. El este eloquent ruimnai atun- 
cea, când întâlneşte un interes serios, Astfel în Socrate 
ehretien, el desvoltă de minunea minunată difusiune a 
Evangeliei precuui și mâna lui Dumnedeu ascunsă sub 
întimplărele istoriei. Balzac are uă limbuţie- stearpă 
care este fructul v'eţei sale cele retrase, care însă nu 
este și acea a unui filosof. „Il est aux antipodes, od 
il n'y a que de l'air, de la tere et une riviăre. Pour 
trouver un homme, ii faut faire plus de dix journtes ; 
partant, il n'a de communication quw'avec les morts,....« 
EI este indiferent pentru lume; artele, simțămintele de 
familie €i sunt. necunoscute. Genul seu de eloquență, 
6 a schițat el însași, ţicând undeva: „L'6clat ne sup- 
pose pas toujours la soliditâ, et les paroles qui brilent 
le plus sont souvent celles qui păsent le moins.* Dar, 
în fine, el a fost creatorul . formelor nobile şi armoni- 
6se și a pregătit limba lui Pascal şi Bossuet, 
“Voiture a avut mai mult spirit şi shimositură de cât 

Balzac şi nici uă dată n'a vrut să treacă de autor: EI 
a scris cum trebuea să se serie pe vremea lui pentru 
a putea, încânta pe amabilele și spiritualele gale cores- 
pondinte al otelului de Rambouillet;: „Tout ce qu'il en 
dit, dice el însuși, n'est: que pour trouver moyen de 
remplir ses lettres.“  Meșteșugul seu cel măre, ca idee, 
este surprinderea, și ca formă de stil, vioșala. -E1 să 
pricepe minunat întru a desfășura pe larg nisce fru- 
m6se neinicuri prin nisce frumâse capriciuri de iim-: 
bagiu. Doamnă, de Longueville a caracterisat minunat 
pe Voiture -când-a dis părerea ei cum că îl făllait de 
conseruer dans! du sucre. Pe timpul seu, renumele lui 
Voiture a fost esagerat ; toată lumea umbla, după seri- 
sorele lui; astădi putein pricepe acea slăbăciune dato-
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rită spiritului pe carele Yoiture a sciut se'l introducă 
în literatura francesă, Sub Balzac și Voiture să pun 
Mainard, Legvais, Benserade, Brbouf, Chapelain şi alţii 
încă, precum și Scarron,.un strimb însă..un om de spirit 
și Romanul seu Comic vestit prin biruința sea asupra 
romanelor de metafisică amorâsă. În acest număr de 
scriitori, singur poetul Racan & sciut să împodobească 
versurele sale cu armonia care face să se presimte Racine. 

CAPITOL XXX 

Teatrul sub Richelieu, 

Predecesorii lui Corneille. De oare ce progresul s0- 
cial începea a merge înainte, atuncea. Scudery „Racan 
şi Scărron au avut ambiţiunea de a lucra, pentru teatru, 
căci literatura francesă s&mțea deja că avea d'inaintea 
ei un publit. După Confrăţiele Pasiunei care trecuseră 
otelului de Burgundia (Vhâtel de Bourgogne) uă ade- 
vărată trupă de comodiani, a venit Alexandru Hardy. 
cârele s'a pus în capul acestei compariie rătăcitoare ca 
şeful și producătoriul ei poetic nesăcat, de. oare că să 
dice că el a compus mai bine ide șăpte sute de piese. 
în versuri d'in care au rămas patru deci și unu. Hardy 
imita pe Cervantes și Lope'de Vega și fura chiar de 
la dânşii In lipsă: de artă, el avea, instinctul efectului: 
de produs asupra, publicului şi prin: această calitate chiar 
el scia să] râpiască; trebue tot-uă-dată mulțumit lui: | 
Hardy că a sciut să scăpe de sub jugul piecidselor şi: 
să silească pe spectatori a aplăuda altă ceva decât a-i 
cea ce erau obicinuiți de a lăuda pănă atunce, - 

Cu 'Theophile Viaud, acel spirit lumeţ. al otelului de 
Rambouillet s'a coborit pe scenă, Astfel în opul: seu: 
Pirame -ei -Thyabd, Thisb6 qice în: monologul precus 
vântărei |
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II m'est permis ici de te nommer, Pyrame IL m'est ici permis de tappeler mon âme. Mon âme? qu'ai-je dit? C'est fort mal discourir: Car l'âme vous fait vivre, et tu me fais. mourir, „Îl est vrai que la mort que ton amour me livre Est aussi seulement ce que j'appelle vivre. 

și Pyrame, atunce sE apucă și respunde pe același ton: 

Ma maitresse m'attend: afin de me complaire, L'autre soleil s'en va quand celui-ci m'âclare 

cea ce făcea și pe Scudery să dică. despre âcest op: „Il west - mauvais qu'en ce qu'il est trop. bon, car ex- cepte ceux qui n'ont point de mâmoire, il ne se trouve. personne qui ne le sache par ceur; de sorte que sa _ raret6 empâche qu'il ne soit rare.« | 
După acești poeţi mai vin mulţi alţi d'intre carii vom reține numai numele lui Mairet, Tristan Şi Duryer mai ales cu opul seu Sai, și în fine Rotrou carele merită să nu fie uitat. Rotrou, mort tânăr, a scris mai multe tragi-comodii d'intre care cele mai renumite sunt Le ecritable Saint Genais și Venceslas care este opera sea de căpitenie. | 
Corneille. Pierre Corneille născut în anul 1606 morţ în anul 1684, era -avocat la baroul de Rudom (Rouen) şi începutul seu la teatru a fost departe de a, prevesti: cea ce era se urmeze; astfel. Melita Sea nu este altă decât un Nepomenit. îmbroglio. (amestecătură). unde,. cu tâte. aceste, lumea sk „mita cu. ce ghibăcie autorul a sciut brouiller guatre amante par une stule întrigue, și. unde tot acea lume apliuda nisce idei cu spirit şi analise de sămțăminte după moda otelului de Ramboui]. let, Astfel, gcriea iubitei sale pentru a să mângâea de - Băprimele ej:
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C'est donc avec raison que :non extrâme ardeur Trouve chez cette be le une extrâme froideur, 
Et que, sans âtre aim, je brule pour M4lite: 
Car de ce que les dieux, nous envoyant au jout, Donntrent pour nous deux d'amour et de merite, 
Elie a tout le mârite et moi j'ai tout Pamour. 

Aceasta nu -era. încă. comodie, ci numai lucruri dise 
în mod ingenuos şi în.un stil atît de natural în com=. 
paraţiune cu acel al autorilor contimpuranilor sei, încât: 
„Il se rencontre, spunea el, un pârticulier. d6savantage. 
pour 1n0i, vu que ma facon d'6crire âtant simple et fa- 
milidre, la lecture fera prendre. mes naivetes. pour des 
bassesses.“ Bunul. sâmţ şi spiritul 6tă. cele doue ca- 
ractere care strălucesc deja în Corneille, înaintea depli- 
nei inflorire a geniului seu. Judecata i'a. insuflat unita-: 
tea de acţiune şi de loc; spiritul clasic ai Renascerei 
să trezea, de sine în Francia. 'Tote spiritele învațate 
şi lumeţe a timpului, abatele d'Aubignac cel întăiu. sta- 
biliră regulele . teatrului și să hotăriră pentru dogma 
celor trei unități. Cea ce dădu: mai ales un mare a- 
vânt teatrului, a fost faptă ca renumitul! cardinal de 
Richelieu însuși. carele rîvnea. ori ce glorie, şi a căruia 
adevărată mărire a fost că a secularisat tot sistemul 
politicei francese, să făcusă el însuși autor dramatic; 
el era părintele sau nașul Mirames și avea: brigada sea. 
de poeţi. d'in care Corneille însuși a apucat a face parte ; . 
nu mai cât în urmă el a fost indepartat ca unul ce nu 
avea, după cum dicea cardinalul, spiritul de urmărire 
(Vesprit de suite), Fapta aceasta a fost uă fericire 
pentiu tragedia. Corneille se pusă. singur pe lucru, și 
geniul seu s'a vestit întăiu cu Medea d'in care une pa- 
sagiuri sublime propovedueau deja venirea, teatrului 'e= 
rOi0, Datorită avântului dat de Richelieu, originalitae . 
tea francesă s'a, desrobit puţin, câte. puțin de imitațiu=
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nea spaniolă. Un amic a lui Corneille ei vorbește des= pre . Zinereţile Cidului a lui “Guillen de Castro. La 
moment, Corneille întrevede că nu ar putea interesa pe francesi cu amintirele de. tot personale unei naţiuni ve- 
cine, şi astfel,. 6] -desparte și face să răsarg: acțiunea ideală, intunecată tocmai în poetul spaniol In nemu- ritoara, sea "tragedie a Cidului (1636) el pune la pri- mul plan lupta: morală între onor și amor în Roârig, şi acea al amorului și a datoriei în Ohiimena. In Cid a găsit Corneille revelațiunea geniului seu ; el desco-: peri acolo principiul tragic: care în urmă a fost puterea sea întreagă, adiniraţiunea, d'in care el a făcut uă pa- siune tot atit de atrăgătoare cât şi de nobilă; astfel-a 
sciut el să misce inimele: şi: să le înalțe, și a sciuţ mai ales a fi cea ce nimene n'a fost înăintea lui, obştese, ubiversal și omenesc: Corneille, cu tâte aceste a -impru- mutât: Spaniei limbagiul mel6dios ce'l dă ârhbelor - sei amanți, precum şi aiticităței clasice acea: înălțăre ai i- nimei și acea tărie de gândire pe care literatură fra- cesă o prea. perdusă. Cidul a înflacarat publicul. Ia urmă, au venit. una după alta, cele-l-alts trâgedii lui Corneille: care au fost tot: așa de bune sau au întrecut chiar şi: Cidul, - Astfel a venit Forace (1639), unde' să 

tot vede sigiliul: geniului lui Corneille ; personagiele sale sunt mai puţin. nisce 'Romani decât nisce personificăți- uni variate a eroismului, încât poetul a putut: gică ca şi Sertorius al seu: 

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute că je suis: 
„După Cidul vă imitațiune de geniu și Zlorace, vin cele două! capete de -operă lui Corneille Cinna (1638) și Polyeucte (1840) ad că apoteosa monazhiei și triuniful veligiuhsi, tocmai doue dintru printipiele vitale care e. rau menite a însudsți secolul al ș&ptespredăcelea,
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impunătoare, este regaliti i il tivire; “Actul întăiti este cu zxepubitcan;; dela -al aoi- lea chiar, usurpatorele este ertat prin: măriaimes, sea, coroana să coboară pe fruntea sea ca uă resplață ce- rească: a 

Tous les crimes d'Etat qu'on fait pour la couronne . Le ciel nouş en absout alors qu”l nous la donne. 
In urină, asupra acestui așădlăment vepublican, să în- alță statua uriașă a monarhiei ; August stăpin pe sine ca şi asupra 'univerşului, esclamă ; 

O siâcles, 6 memoire | e  Coriservez ă, jamais ma derniăre victoire | s6u .-. Soyons amis,: Cinna, est moi qui t'en, convie | 

pănă 'ce în urmă, Cinna,: Maxim, înfricoşata Einilie, -td- tul plecă capul d'inaintea aceștei mării eroice. . In Polyeucte, concăpțiunăa .este. mai îndrăsneață şi e secițiuhea.'mai perfectă: carăcterul principal a] “opului este intusiasmul. religios, sătea; martirului,  Neargua, b&: trânul  cieștin,: să înalță, ca: Dante, în regiunele subli- mului, el să înalţă. Spre moarte -și glorie.  Aci .ve den cea mai. curată strălucire al idealului divin. qes- fâşurată „pe . scenă," Polyeucte a: tost “Vă adeverată tastă însuflețită, și pasionată prin esaltarea :ervică pră- prie. geniului lui Comnaille, . > hu ::După Cinna şi Polyeucte, Cornaille nu. putea :să. se mii înalțe, ci numai să „modifice scu să varieze. produt= țiunele 'sale ; aBtlel a făcut „La tnort da Pompte (1642) Rodogune (1644) Haclius (1649); Nicomtde (1650) prin carele să tuciareă a lăți marginela. teatrului frauces. de» chidând ironiei. Horțile tragediei, Ia Nicomăda. ve-
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dem elementul corneillian în toată:-a seă acurătate; nu- 

mai cât, cu anii, Corneille a uitat interesul şi :emoțiu-: 
nea; . căruia neajuns-. să 'datorese  infrăngerele ultime-: 
lor: sale- produoțiuni: ângerul  înaltelor gândiri slăbise. 
cu :anii. Pi ! , Nate 

In cea, ce privește modul general și stilul acestui om" 
mare, vom da propria judecată al eminentului critic 
Sainte-Beuve: „Leş personnages de Corneille, nourvis 

la plupart dans une ' discipline austâre, ont sans cesse 
ă la bouche des maximes auxquelles ils rangent leur 

vie; et comme “ls ne. s'en 6cartent jamais, ou.n'a pas 
de peine ă les saisir; un coup d'ail suffit. Cea ce este 

frumos însă nu şi adevărat.... S6s h6roines, ses ado- 
rables ' furics, se essemblent presgue toutes: leur a- 

mour est subtile, combia6; alambiqu€ et sort:plus de la 

tâte qie du cizur.: On sent que Corneille :connâissait 
peu les femmes.... Le style de Corneille est le mâ- 

rite par l6qusl-il excelle, ă mon gr&; La. touche. du po- 
ste est :rude, sâvăre et .vigoureuse. .. II] est chaud-plutât 

qwâclatant...  En:somme, Corneille, -gânie pur, incom- 
plet: avec ses: hauţes paities et ses. dâfauts, me. fait; Pef- 
fet de:ces “grands arbres, nus, rugueux, tristes et mo: 

notones: par: le. tronc et garnis de rameaux et de sombre 
verdure seulement: ă leur sommet, ., .&: 

“Corneille a înlocuit: închipuirea prin idee, el a făcut 
să strebată p'initre jocurele de spirit și gustul dilei, gân- 
direa nobilă, măreață și: chiar puţin aprigă; el a des: 
coperit poesia, pasiunei și ai rațiunei. Etă'rolul seu 'li- 
terar.; 4tă:prin ce căi el este-poetul: âdevărat național 

ai: Franciei. și. 6tă mai: ales cum, poesia lui Corneille 
mărită prin--geniul : omului, când și e însușit tradiții: 
nea veche: și a: preschimbat'o în un te universal, a măe 
vit: avuția lasată. omentvei si a fost demnă da a fi.uhia= 
(mată alasică, Astiel dar în partea: întăia a :sacolului al
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şăptespredăcelea, spiritul frances a ajuns la ideal în sfera frumosului. Acuma .v'om studia evoluţiunea filosofiei, .. 

CAPITOL, XXXI. 
Filosofia şi eloquenţa. 

„Descartes. Rân6 Descartes născut la Haga (la :Haye) în 'Turonia (Touraine) în anul 1596, mort în Sueda în. anul 1650. Discates a fost. geniul cel mai adine d'intre toți gânditorii. eminenți pe carii Francia a pro- dus, și, lucru curios, -cu tâte aceste, trebue să recur- gem la isvorele filosofiei angle și germane -mai mult de cât la filosofia francesă pentru a pute mai bine studia, pe acest mare: spirit. Descartes a fost mare geometru; mare. fisician,, mare psiholog, a fost mai. vîrtos fundato- rele prosei. franceşe ; însă adeverata .sea glorie yine, de la acea. că el este autorul: filosofiei “moderne propriu dus, "EL merită Tecunoscinţa posterităţei mai. mult priv: res- turnarea - vechielor căi bătute și falşelor credinți care opriseră sborul progresului social și ai inteligenței umane, decât prin, edificările sale; el a fost. în filosofie, ca şi Luther în „xeligiune, marele reformator, marele liberator al inteligenței europeane. Prima sea mare. 0- peră care a fost înaintea-mergătorul a nouelor tendinți a spiritului frances poartă numele de M4/hode, aceasta este intemeată asupra consciinței ce fiecare om 0 po- sedă despre, operaţiunele propriului seu spirit, el dice în ea: Je pense, done je suis, done. Dieu „est, douo ie monde ezitricur eziste; ca: atil, opul aceata, este, primul cap de operă ai :progei moderne. francese, este limba tuturor. făcută după chipul. și asemănarea geniului unui singur, om. „Cea ce constitue masea, glorie a numelui lui Descartes, este geniul inteligenţei sale, carele a dat filosofiei „acea sublimitate particulară ce o distinge întia
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tăta: cele-l-alta - sisteme : „Nous ne conneissons, ice ei, 
notre âme qua 'pat 'celă “soul” divelle pense; en sorte 
qu'il nous serait bien plus ais€ de croire que Pâme ces- 
serait d'âtre quand of dit aqwelle 'cesse de penser, que 
non pas de concevâir,. qu'elle soit:sans .pensâe. Quant 

ă Phomme lui-mâme, quw'est-il si ce n'est Vincarnation 

de Ja .pens6e?* și mai- departe: „La preuve suprâme 
de Pexistence de Dicu est notre idce de:cette existence « 
Iu genere, filosofia lui Desca tes- a fost mare fiind că 
el n'a::vrut să:recunoască altă autoritate “decât pe acea 
a rațiunei umane, și âtă cuni încă el a îndreznit a a- 
taca. prejudețele 'scolastici--tare-- încurcaseră inteligența 
omuliti și opriseră- ptogresele cunoscințelor''sale sub ti- 

răniă: inărelui: nume lui Aristotsle.. Stilullui -Descartes 

este simplicitatea; măreață, este: cuvântul” carele îşi pro- 
pun&'- de “a convinge și care; priri 'urmare îndeplinește 
scopiil eloquenței. “Singura :slăbăciuna. ce o: găsim îi 

stilul“ seu este -că el'să 'rosteşte numai .cătră inteligență, 
liră ca să! vree seu să scie să se.  roatenacă și câtă 
suflet Sa - 

* Pascal şi: “Pori Ropal. Blaise Pastal născăt PI Cla- 
tuinunte (Clerimont) it anul 1628; ; mort la: Paris în a: 
iul” 1662, “Pascal a fost complinirea, psihologică ui Des- 
cartes. Pascal; că, şi Descartes, 'ă, fost înspăimântător 

prin înălțiimea “geniului seu. In topilăria sea, Pascal în- 

spăimânta pe păriatele - seu cu, măreţia și puterea ge- 
ditilui. La ':vrtsta de șăseapreglăce ani; el compunea : 

Le dată des” "sections" coniques, “EI a foșt: uă natură 
cu tului a paxte tare de sigur & şi trebuit să fe săro= 
bită su acea activitate ce ei a ros viața și care la-o- 
înoiit li: vaista “de '84 de ani; Primilor sei ani 88 da. 
torebte: Ze distoupă: sir les passions da Vahour unda 
stilul seu estă 'deji ati 'de dulce ftră ca săA încă atina 
natale seu chip atit'da curat şi de „vonis, Operă “che
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„Pitală lui Pascal este: Le//res de Louis de Montalte A 
„un. Provincial de ses amis et auz R.R. P.P.. Jesuites 
sur-.la morale et. la, politique de. ces pâres, are să chia- 
„mă de obiceiu : Ies . Provinciales.. . Aceste scrisori să 
„află în număr de opțspregăce, și Voltaire a is de 'dân- 
:sele : :„Les meilleures comedies do Molidre n'ont pas plus 
de sel: que les. premiăres, Lettres, provincialee, Bossust 
„n'a rien. dit de plus. sublime que les secondes.* Aceste 
“scrisori sunt. un, cap de. operă ca dialectică, Puţine. o- 
puri, atit prin. înălțimea stilului. cât, şi prin: puterea co- 
mică însași; au putut „contribui în același. grad.a.-fixa 
mai mult prosa francesă și a da gustul unei eloquenţe 
mai. adevărate și mai naturgle.. Mai tărdiv, el între- 
prinde uă apologie a creştimsmului şi să. indeletmiceşte 
eu:-pbicinuitul seu foc, a reculege :tâte gândirile menite 
„de a înalţa. ortodoxia asupra, remăşiţelor filosofiei umane, 
"cu: acea,. putere de deducţiuni şi acea rigurositate de a- 
nalisă, care. produceau tăria și. originalitatea ngimitahilă 
a stilului seu. Moartea a venit se'l -întrerumpă în lu- crărele sale cele mari. Grămada acea de note reslățite, 
de reflexiuni aruncate în “treacăt, de frase abia corec- 
tate, aceste tâte Sau. publicat. sub țitlul, de; Penstes, a 
cărora interpretațiunea cea mai Duriă este acea a lui 

„Cougin. a m N 
Soarta literară lui Pascal, să află în Strinsa legătură 

cu istoria mănăsțirei „Port-Roval, Rub direcțiunea;-fa- 
„miliei. Arnaud și mai virtos „Sub. acea a aprigului $t. 
“Oyran, Port-Royal a devenit cel mai ; puternic sprijin: a jansenismului. Jansen (s6u Jansenius). a fost întemei- 
torul unei secte catolice care poartă numele seu. și unde 
el "șia. oprit pentru sine, învățământul șcienţific pe 
când. lui. St. Cyran i a; căţut în -parte acțiunea; şi! di- 
fusiunea doctzinei,.. Aceasta era; uă..reformare - metafi- 
aică. și :morală „ai, ortodoxiei, . Ca și Luther, Janseniua
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nu admite libera vroință d'inaintea darului şi formu- 
“lează cu asprime credința înspăimântătoare “a predesti- 
națiunei !'- osă Biserica cu tâte corupțiunele și mişe- 
liele ei, totuși r&măsăsă' credincioasă noțiunelor eterne 
a dreptului și al adevărului. - Ftă:cum, pe acest nou 
câmp de bătălie, Pascal după ce a întrat la Port-Royal 

“în anul 1654 a fost chiamat s& apere pe Port-Royal și 
4 scris Provincialele sale. Interesul atât de mare a o- 
pului seu este fapta că el descrie: propria sea viață cu 
îndoelele ei, cu sdrobirile ei, caie se traduc prin uă e- 
locuență sublimă; Sub autorul să zărește omul: S'a 
dis cu drept cuvânt că ela scris cu sângele inimei sale, 

“Şi 6tă de ce renumitul Victor Cousin a putut; dice: de 
“dânsul: „C'est par Pâme que Păscal est grand comme 
“homme. et comme 6crivain ; le style qui reâschit cette 
âme en a toutes les qualit6s, la finesse, ironie amăre, 
Vardente imagination, la, raison austăre, le trouble:ă la 
fois et la chaste diserâtion.. “Ce style est, comme cette 
âme, d'un beaut€ incomparablee - i: 

“CAPITOL XXXII, | 
îi Ludovie âl XIV-a şi curtea sea. 

Caracter general a literature; sub Ludovic al XIV. 
“Francia este prea orbită prin razele aruncate de figura 
“maestoasă a lui Ludovic al XIV, peritru ca filologii. ei să fi sciut s6u vrut să analisese indestul de bine şi: cu 
destulă. justeță de raționament cea ce a făcut mărirea, “literară a secolului clasic și cea, ce în atelaș timp a 
“fost mai virtos stavila prin care. acea mărire: a fost încomplectă, și prin urmare. parțială și care: tot-o-dată & fost un timp de oprire forte hotărit în evoluțiunea progreselor inteligenţei şi ale aspirățiunelou omenirei. “Această puternică stântă opritoare a fost spiritul de pro=
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tecțiune îndreptat de cătră Ludovic al XIV asupra; ]i- 
teraturei și vom cerceta aci consecințele unei legături 
ca aceasta, între clasele inteligente și cele cărmuitoare. 

„- Când un Ludovic al XIV a putut să dică restimp de - 
"vă lungă domnie de .cincigeci de ani: PEtat ctest. moi, 
şi cea ce e mai mult, a sciut a impune această idee 
ca uă axiomă netăgăduită, este evident că sistemul de: 
inquisițiune părințească şi centralisator carele regula- 
menta interesele materiale şi politice al țărei, trebuea 
să regulamenteze încă şi interesele literaturei ca şi cele 
a sciinței, și datorită catolicismului precum. şi ultimelor 
urmi a feodalităței, acest despotism larg și inteligent a 
putut domni asupra poporului cel:.mai civilisat din Eu- 
vopa, precum şi acest popor a răbdat un -asemine jug 
nu numai fără ca să se împotrivească ci încă s'a supus 
lui cu veselie şi chiar cu recunoscința.: Sub punctul de 
vedere al onorului, ale 'moravurelor și ale. intereselor 
materiale, cărmuirea, regelui- carele a putut să. revoace 
edictul: de Nantes şi sub domnia, căruia rămășițele. cele 
de pe urmă a libertăţei au fost distruse, trebue negre- 
şit condemnată, și. găsim tot același element: de: con- 
demnare îi spiritul literaturei francese; Insuși pensiu- 
nele :onorifice pe care. Ludovic al XIV le acorda '6me- 
nilor de litere pre cât:și protecţiunea sea: regală, -au 
făcut ca ideile în. literatură, în loc se fie idei de -Pra- 
gres, să fie numai cât nisce: idei reacționare-și că sem- 
nele sale, de favor să devie semne. de. slugărnicie; în 
al doelea punct, acest spirit de protecţiunea, privilegiată 
pentru literatură a făcut. ca producțiunea. să fie mai 
mare decât cererea şi ca poeții carii cântau lauda ma- 
relui rege ce'i plătea cu aurul seu, să înceapă întăi 
prin -a perde independința lor pănă în-sfăriit au per- 
dut și. geniul lor. Etă de ce istoria autorilor. celor: mai 
renumiți a] acestei epoce renumite dovedeşte că .cu'tot
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talentul lor, cu toată puterea! spiritalui lor, cu tot în- 
'suși geniul lor, ei au fost prea, slăbi spre a să pute îm- 
potrivi: Îa coruperea obștească, Literatura trebiie să a- 
parție. poporului, fiind. că ea este esptesiuniea, inteligen- 
“ței care este: progresistă, pe când guvernul——sau. acel 
ce'l personifică—este pururea expresiunea unei :9rdine 
:de-lucrări stătători. - In doue cuvinte, seculul literar 
lui. Ludovic al XIV a produs cu îmbelșugare tot ce este 
lutieţ și atrăgător, pe când a aratat uă lipsă complectă 
sub punctul de vedere, a 'descoperirelor,: ale invenţiu- 
“nelor "practici, și a suflărei de libertate, care tâte cer 
“uă. gândire neatirnată. Calicia; poporului 'și înjosirea 
ţerei au “urmat. decăderei inteligenței naţionale, decă- 
dere care era ea însași resultatul spiritului - protector, 
Ca consecință fatală, scriitorii timpului s'au concentrat 
“în.:subiectele a: cărora obiect de căpitenie nu este 
descoperirea adevărului ci frumuseța. formei și espresi- 
unei, și în 'această privire lumea daforeşte înigrijirilor 

lui. Ludovic al XIV însuși, literatura _epocei sale renu- 
mite cu atita drept cuvânt sub. ori-ce alt punct de ve- 
dere. “Toţi scriitorii cei mari a Franciei, precum Ra- 

-cine, Boileau, La Fontaine, : Malebtanche, La Bruyere, 
Pascal şi. Corneille, au scris mai toți -capetele lor: de 
operă în: vremea minorităței “lui Ludovic al: XIV şi: nu 

-au :găsit pe nimine spre ai moşteni în vremea unde Lui- 
-dovie al XIV a fost. Regele-Soare. De 
"- Ta această din urină - epocă, literile au fost ca ca- 
acter “general, regulate, politicâse și graci6se şi au'a- 
'“vut încă fericirea de a mai primi doue alte mari înriu- 
“Tiri,'a creştinisiului- de unde ele au tras acea adîncă 
analisă a îniimei și acea doctrină a, sensibilităței ome- 
“neşti care a dat loc la atite despateri și prin urmare 
“a devenit atit de furtunoasă și de putelnie mișcătoare, 
şi în al doelea punct, înriurirea, anticităței graco-iothane
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-cătia fiterile au datorit regtlăritatea, înțălepeiunea, bui- nul sâmţ şi bunul “gust. Combinafiunea  arinonioasă a- 
„cestor: elemente de mai 5us a fost calea“ seriitorilr a- 
celei epoci. ia 

“" Infăoişarea curței; Doamna de Stvignt; Doamna de “La Fayette. Doamna, de Stvigne şi corespondința: ei au fost roada cea, mai 'haturală, cea :mai de sine dăscută 
acestei epoci strălucitori, şi opera: literară în tare s0- cietatea de atunce, așa (icând, se oglindează “contopită. Inriurirea, curței, adică domnia; spiritului de societate a 
făcut: din: conversațiunea scrisă un gen literât din cele 
mai îns&mnate. A sta la vorbă, 6tă viața întreagă 'de 
atunce.  Convorbirea tăpătase mlădire' și eleganță. Pe 
atunce toată lumea scriea și scriea bine. Numele cel 
mai renumit în acest gen a fost acel a Mariei de Ra- 
butin-Chantal. marchesa, de Sâvign6 născută :în anul 1627, 
moartă în anul 1696. Ea iubea până la idolatrie pe . fiică sea, frumoasă și răcea Doamba 'de Grignan. stabi- 

Jită în provincie, la Apele Sextie (Aquc. 'Sextics, -Aix) 
și pentru a distrage și a-încânta pe fiică: sea, ea să ho- 
tăreşte de-a transporta la Aix,. prin - când, Parisul şi 
Versailles. :Ea- vorbeşte despră ori-ce lucru, şi totul:8ă însuflețeşte: şi să. colorează după ce a'strebătut prin spi- 

Titul acestei “femei :fărmăcătoare. Nepregătirba; şi uşu- 
Tința stilului vin încă în: ajutoriul ilusiuhei.. Dacă că 
tră'cei-l-alți a ei corespondinți: D-na de Sâvign6 scrie, 
cu fiica sea 3 stă la vorbă şi cum 'glice în stilul ei i- 
nimitabil: elle laisse trolter: sa-'phime'la bride sur. le 
“cou: et ;lui donne 'dvec: plaisir” lei dessus de tous : les:pa- 
niers, c: a. d..:la flăur de'son: espril, 'de sa: tele, de ses 
eu; de -sa- plume,. de on ccritoire, et puis le veste va 
Commt il peut.: In aceste scrisori: găsim stilul "frances 
prin; esclința, Ea iubeşte: și sfătueşte mai. alea. natu- 
„valul, carele, după părerea, ei, compose. uh:atyla parfait,
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Doamna, de Stvigns era tot-uă-dată şi învațată şi iubea 
-a ceti pe Tacit și Quintilian, pe Virgil și Tassul dans 
-toute. la :majeste du latin et de Vitalien, cum . scrie 
undeva. Sa 

Alăture cu: Doamna de S6vign€ vom pune pe Doamna 
„de La Fayette autorul opurelor. Zaide și la. Princesse 
“de Olâves, romane ce eran mai mult decât uă. noutate, 
ăci au fost uă revoluţiane a bunului semţ, a bunului 
gust și a simplicităţei. care veneau de înlocueau defec- 
tele nesuferite a vechelor romane. Doamna, de Lafayette 

„a sciut tot-uă-dată să. pâstreze cu. credinţă . un: adevăr 
mai scump decât acel a, fisionomiei 'epocei, anume: ve- 
cinicul adevăr a. sEmțămentului și-a pasiunei; 

„ OAPITOL XXX 
“ “Teatrul sub Imdovie al XIV. : | 

„ Racine; Sub Ludovic: al XIV, poesia esprimă închi- 
;puirea ideală și fisionomia, secolului, Molitre,: Racine, 
Boileau. şi La, Fontaine au început - prin a “întemea, în- 
tre dânșii un: fel de academie, unde 'tratau împreună, 
despre ori-ce materie: literară s6u artistică, Ei au na- ționalisat -tâte frumuseţele dramei antici, și Racine a- 
-nume a fost :acel ce a creat genul, însufleţindu-se din 
cea ce a sâmţit sâu vădut el însuși :. pasiunea. devine 

“eroică ; meșteșugul. dramatic nu mai este admiraţiunea 
ca la: Corneille, ci înduoeşirea, arta “câştiga ca adever 
cea ce perde în îndlțime. - Racine este; tot atit: ca şi 
“Corneille, -spiritualist, închipuirile sale nu sunt portrete 
“ci tipuri. De aci reese un fapt: In tragediele-:lui -Ra- 
cind aflăm mai puţin uă:unifate de cât uă nulitate de 
“timp și de loc; Caratterele: lui Racine sunt înobilite nu 
“pin: perfecțiunea 'lor “morală ci prin libera desvoltare 
a:firei: lor: - ele ating astfel un: grad mai înalt de viață,
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“adică frumuseța' în adevăratul; Pasiunele curței devin 
“pasiunele omenirei, şi opeia lui Racine va:r&mâne tot 
aşa de nepsritoare ca și dânsele. : In: “Racine, acțiunea 
este schimbată la fâcie în un chip cu totul poetic; în- 
timpinăm la densul gradaţiunea de interes, fericita com- 
binaţiune de întâmplări, și toate aceste pregătite intrun 
chip învațat, motivat, și justificat, Insă, prin stilil mai 
ales, Racine este de uă frumuseță măreață şi ideală : 
el atinge 'uă perfecțiune care te încântă și te pune în 
desnădejduire. Racine este din: şcoala, lui: Horaciu;.-el 
alege ideile şi de acolo âși închipuește țesătura ; după 
ce a ajuns acolo, atunce înobileşte espresiunele și. le 
dă uă lumină şi un relief neaşteptat. “El dispune de 
limbă ca un adevărat şi mare maestiu, o stăpineşte fără 
asprime, și face de dânsa după placul geniului seu, uă 
Dotură şi vă muscă, i 

Tragediile lui: Racine să pot împărți în trei clasifica- 
„țiuni.: Cea întăia cuprinde subiectele : împrumutate de 
la teatru grecesc, de la Euripid mai ales, cel :mai puţin 
„perfect în întregimea sea, însă cel .mai pătrundător în 
„amănunte, :In urmă preface după caracterul modern Și 
creştinesc. tot ed iea:de la modelul ..seu: Andromăque 
(1661) devine nobila și” credinci6sa soție a marelui: Hec- 
tor»; Iphigenie (1674). este-uă. feciâră regală; mândră 
„care să resemnează în nenorocirea. In Phâdre mai ales 
“(1677) interesul carele în 'draina greacă era legat :de 
figura. fiului nevinovat a, lui -Theseu, :să:transmite aci a- 
supra soției vinovate: Da Ie 

3 But Phâdre, malgre! soi, perfide, incestueuse. - -: 

„ Clasa â două cuprinde tragediile istorici, :unde şi îs- 
toria este numai'îin vel plutitor':cu care el înfașă idea 

„sea podtică în chipul cel mai măreț: Brittanicus (1669)
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este. cel. mai: frumos studiu a inimei  omenesci : căci 
-este oglindirea pururea, adevărată. a: primelor pasuri. pe 
calea erimei., “Bepenice. . (1 570)—prin : uă: minune. a,.ta- 
-lentului— această, elegie, -fâră episode, făcă. întimplări, -stie şt întreţie interegul cel mai viu, Mithridate (1673) 
;este :capul de. .operă: a . genului; aci-s8. vede. sublimul 
în. întregime... După un restimp .de. doispredăce ani de 
„tăcere şi de. meditaţiune, vine. și poeşia, sea: cea sacră 
„un. geniu nou, încântătoarea elegie 'a- Estherei (1689). şi 
:accentele” profetice a Athaliei ( 690). i 

Moliăre.. Jean-Baptiste Poquglin de Molire' născut 
“În anul 1662 1a Paris, mort în. anul. 1673, : Moliere a, 
avut: gloria de a reproduce via imagine :a societăţei 

“franceze în. scrierele lui care: erau adevărate -corhedii 
:francese'. așa . precum ele. luau: în ris 'ridicolul; ela 
luat drept -masce, _viciurile, uriturile și strâmbăturele 
-societăței în tote .păturele, ei. Ore. :cum, în _tinerăţile 
“sale, 0 vocaţiune: neînvinsă & a împins spre teatru; el 
:s8;făcu director. de trupă, și vreme -de doispregăce : ani 
“a cutrierat Francia :studiând?o :în defectele. societătei ei. 
'“Antădle'lui: încercări :sunt niște «țăsituri : după obiceiul 
italian. :: Odată-:ajuhs la Paris, în :mijlocul :mișcărei so- 
ciăle, geniul :conjic a lui; Moliăre s'a aratat, El începu 
“tun chip :strălucit cu comedia Les Precieuses ridi- 

- “oules :(1659)itare. din capul . locului au sârobit :gtustul 
“literar !cel :falş. al epocei. “Moliăre, -ca și Racine, a știut 
-a Și: însuşi 'pe antici, și în comediele :sale, elementul cre- 
ator și original domnește și perfec'ionează tot ce el ie 
ca împrumut. De la antici el nu ea decât nişte ame- 
nunte.de. situaţiuni şi. -nişte trăsături. de dialoguri sau 
caractere generale ; însă isvorul cel mai roditor căruia 

tot odată.:datorește adevarata ea ylorie,. este lumea și 
„Societatea, pe care o studia.ca un filosof cercetător spre 
'8.0''pute.. depinge mai: bine, Racine leifica . pagiunele
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fenieilor, Moliâre” s8 rădită îni -contia, dtfectelor lor, 
Astfel în Les. Prezieuses și “Lea Pemmes savantes el is- 
buti să facă să cadă inască pedaniă :care strica frumb 
sele însușiri naturale a spikitului lor, în Căliniene' el a 
fost un pictor minunat al alintărilor lor; nimine mii. 
bine decât dânsul nu a pătruns niai de tot plăcutelă 
imperfecțiuni a firei miledioase' femiceşti iti frăgegimele 
amorului “Curtea d dat lui Mblidre ân tip îmbelșugaț 
de luare în ris în pers6na marchesilor, et comme—di- 
cea el siligur—dans toutes les comâdies ânciennes on 
voit toujours un valet boufion qui fait riv6 les audi- 
teurs, de mâme dans toutes nos piăces” de: maintenant, 
il faut toujours un marquis ridicule qhi divertisse la 
cotpagnie.“ Instinetul' poporan lui Molidre afla un ilus- 
tră complice în ih$tinctul domnitor a regelui, şi amin- 
doi, pentru cuviite difer.te, să înțălegeau spre a stabili 
egalitatea la piciârele tronului. Avistocrația însași eârla 
uşor pe poetul, de oare ce nimene nu vro5a să se re- 
cunoastă în picturăle sală, bătăi de joc, pe când fiecare 
Îi era recunoscător cum el înjosea mânăria vecinului 
stu. În fine Moliare desdăuna curtea prin faţita că pu- 
î-d la cale și pe provinciăli când scria pe La Comtesse 
i Escarbagnac și pe Bohrgeois gentilhommie, In urma, 
Molidre să anină și de anticitatea clasică pentru a se 
aliăță pe furiș de stearpul ei pedantisti Astfel” sunt 
figurele unor Zrissotins şi Vadius carii cunoşteau limba 
greacă autant qw homme de France şi carii nu mai 
puțin erau: i 

Des sots savante, plus sots que des sote ignorante, 

şi” mei ales figurele acelor 'buni şi prea invățaţi doctori; 
actl docto cătpore carele 'sra atit: 'de ghibăcit --apre "4 
motiman en grea tâte bilele, şi totuşi a face "pe om: 48
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treacă de la viaţă la moarte după tâte regulele artei Tot 
în acelaşi chip în 'Zartufe el resbună. religiunea când 
atacă pe pedanţi şi pe ipocriţi carii o batjocorau, și cea, 
ce face încă . din Tartufe un cap de operă poporan, 
este lipsa de ori ce discuţiune scolastică și un adevărat, 
interes dramatic. , Triumful lui Moliâre, este comedia 
de caracter, adică studiul spiritului „Omenesc, anume 
abstracțiunea, însufiețită prin geniul ; astfel &l vedem în 
Davare (1663) în Misanthrope (1666), Cea mai mare 
glorie lui Moliăre a fost că el a fost poetul umanităței 
tot odată ca, și acel ale epocei. sale, şi că nu numai -el 
cel dintăiu și cel mai bine âși a dat seamă de ridi- 
colul, da că a întrupat viciurile şi strîmbăturele în une 
creaţiuni de un adevăr neperitor. De acea, persona- 
giele sale nu sunt nuraai nisce portrete ci creațiuni, 
Intriga în aceste comedii este 0 comoară de veselie care 
pasionează întreaga această tunue comică ; pe lângă tâte 
aceste mai este încă de adăugit darul adînc a observa- țiunei filosofice ; astfel în Malade imaginaire aflăm un 
adevtrat, lirism. ironic şi 0 veselie care pişcă şi o ase- mine comedie este esemplul cel mai, lovitor in acest gen. Stilul. lui Molidre este de 0. vioşie, de. o limpi- 
dime şi de un natural. căruia, nemic nu să poate. opune, 
Calitățile diverse şi adevărat, estraordinare a lui Moliăre 
au făcut, să dică. Boileau de dânsul, că ela fost cel 3 

mai. mare, poet a secoliilui seu. 

 GAPITOL SĂI, 
Urmarea Poesiei sub Ludovic a! XIV-a. | 

Boilau. Boileau Despraux născut în anul 1636, 
mort în anul, 17i1,, Opera lui :Boileau a fost -de a dd- 
brouiller;.bart : confus, a secolului, al șeptespregecelea, Ptnă la dânsul eșiatau modele însă, nu încă .o docţrină
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gloria lui este. că a tnsămnat fiecăruia om şi fiecăruia: 
lucru rândul seu în stima publică și aceasta cu un cult, 
de bun sămţ şi cu uă mai mare rațiune când .e vorba 
de gust. Insă :piritul seu e mai just decât larg, mai 
judicios decât -adine  Asifel. cea ce admiră el în :Mo- 
liere. este întrebarea ce'i face cu admiraţiune oz il frouve 
la vime.. Boileau ca şi cei-l-alţi poeți contimpuranii 
sei, este încă puțin pătruns de frumusățele naturei și 
acest defect să vede și în criticele şi poesiele sale sa- 
lirici; astfei recomenda; mitologia t&ră a o înţelege ; 
astfel nu admite supranaturalul creştinesc ; astfel :arata, 
o ignorență dispreţuitoare pentru întriga poesiei naţioa 
nale fiancese din evul mediu ; şi aceasta în numele spi- 
ritului modern. e, pa . 

Cariera poetică lui Boileau st împarte. în trei -: peri- 
6de. In întăia (1660—1668) el combate cu înverșunare 
gustul falş străin, publicând none Satires,: din :care ul- 
tima adresată câtră Spiritul seu este una din operele 
sale cele mai frumțse. In a doua apară-.PArt poctig ue 
(1674) unde formulează, și coordonă doctrina sea lite- 
rară. In urmă vin cântările din Lutrin, apoi - primele 
noue Epitres din care ultima, cătră Racine, asigură 
gloria marelui - satiric frances. ' A treia, din nenorocire 
care e incepută în anul 1693 și unde apar bOde â.Na- 
mur şi alte trei satiri, este forte slabă şi nu.are nemie 
atrăgător nici ca inspiraţiune nici. ca stil, Ori cun, 
Boileau a constituit. gustul național, și. cel puțin, el a 
instruit. publicul dacă. nu și pe scriitori, + Critica, sea 
este curată, simplă, raai mult negativă decâţ. tusufleți- 
toare şi în fine versurele sale sunt nemuritâre și atră- 
lucesc atit prin imaginele cât și prin rațiune, 

Za Fontaine. Jean de la Fontaine născut în anul 
1621, mort tn anul :1695; întrunește în modul: cel:înai 
intins fuziunea tuturor elementelor trecutului: în mijlo»
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cul «unei gândiri cu totul moderne și: îngestrate cui 0; originalitate din cele, nui. puternici. EI presâmts o fi- 
losofie încă necunoscută; când! simpatizează 'tu' întreaga creațiune'; tot ce -trăește; arborele, pasereă și foarea;. ară pentru dânsul un sâmțâment și un limbagiu, și ast- fel,: la Fontaine, cel mai :simplu. d'intre“ poeți, este to- tuși- singurul carele uneşte 'secolul al șepte spre- decelea cu trecutul și cu viitorul. 
„Vocaţiunea, sea a fost cu totul de sine. mișcată și - 
chiar nevruta,; el ceteşte tot şi: studiază tot credând că e 
numai 0 petrecere pentru :dânsul; şi originalitatea lui 
este destul de puternică: pentru: ași însuși. atite ele: mentă -divers6. : Studiază : poeţii greci și latini şi imi- 
tează numai frumuseţele lor precum (ice el singur, vor- 
bind. de-sine: Însuși IE a 

„On lui verza. toujours, pratiquer -cet usage, Son imitătion n'est pas un esclavage. 
JI ne prend que Lides et les tours et: les 10is * Que nos maîtrâs:suivaient sux-mâmes: autrefois. - “Bi G'ailleurs quelque endroit-chez eux plein d'excellânce „Peut entrer dans şes. vers Sans -nulle violeuce, | - 11 Py transporte, et veut qual. vait rien d'aflect6, . ş că  Tâchant de rendre Șien cet, air d'antiquite,, - 

- "Păhălă Vrăsfa: de patru dece patiu de ani, La Fontaine 
lase dosicement touleri la vie; el “scrie numai niște mici 
Versuri “de circonstance, pline insă: de uşurinţă, natura], și Seniţite, dovadă 'PElâgie az 'niymphes de Vauz care 
a fost'uni strigăt'ă itiiniei dupa disgraciarea ministrului 
Fougust binâfăcătorul 1ui, unde intru 'altele zice: 

C'est âtre inocent que d'dtre malkcireux. 
dai primele sale încercări Lafontaine a: fost lume şi 
uajv, Astfel: a scris el'-:1Les contes et. nouvalles cara: cu
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toată licenţa lor sunt poesia societăţei timpului și unde. bunul gust numai și spiritul au fost singura limită a licenței, Aceste Contes sunt luate în. adevtr, după Boc- caciu și Ariostul, însa cu însușiri cu totul francese și cu pecetea caracterului de tot personal a lui La Fon- taine, adică cu o simplicitate Plină de i cusință prin mii de trăsături delicate și “naive Și prin vioşia galesă, La Fontaine este mult mai lămurit și mai vesel decât acei pe carii încă ei a imitat; el convorbeşte în mod familiar cu cetitorul, şugucște cu obiecţiunele asupra subiectului seu, pune la locui o reflexiune isteață care e tot-odată tot atit de raționată cât şi spirituală, cea ce presintă un caracter fârmăcâtor de bun simţ, de nai- vitate şi de Bonhomie, 

| Insă Fubulele lui La Fontaine Sunt gloria sea atit Prin acurateța moralei lor cât şi prin perfecțiunea, sti. lului. In fabulele sale, La Fontaine este poetul a tu- turor timpurilor, a tuturor treptelor sociale şi vristelor: copilul petrece, omul învață, literatul admiră. In fa bulele sale, La Fontaine se face moștenitorul obştesc a bunului s6mţ poporan, el culege tâte fabulele, le tmanscrie și les meț en vers cum dice modest în titlul seu În ori ce poet originalitatea poetică constă intru a descoperi nu subiectul ci poesia subicetulai. Astfel şi invenţiunea, lui La Fontaine a fost chipul scu de po- vestire, fericita sea imaginaţiune, care aruncă peste tot ce scrie, interes şi viaţa, cu neadEmănata sea. naivitate, EI pune erudițiuney elocuență, imaginaţiune și sâmţire pentru a interesa pe cetitor la desbaterele intre Dame Beleite cu Jannot Lapin şi astfel uneşte poesia cea mai înaltă cu povestirele cele mni naivi, şi îu așa grad, cum a gis însuși Moliâre de dânsul, încât nici odinioare nos beauz esprila m'eftaceront le Bonhotmtne, 
La Fontaine a strațit în adevăr nâtura, însă co nai
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vitate cam păgână și prin caracterul seii deschis şi pure 
tările Bale liberi, el a trăit departe de curtea lui Lu- 
dovie al XIV carele din pricina lipsei de pompus nu 
Va sciut aprecia. Etă cum poate după cele ce am es- 
plicat mai sus, La Fontaine a ajuns a fi una din cele 
sai mari glorie literare a secolului seu. . 
„Poeţii secunduri. Poeţii carii vin după aceste patru 
mare nume sunt slabi, și de oare ce, presenta istorie 
esto mai mult istoria ideilor decât ai autorilor, ne vom 
mărgini 8, însemna numai pe acei carii au remas a rân- 
dul al doilea cel puţin; astfel vom aminti pe 'Thomas 

“Corneille, Campistron, Duch6, Lafosse şi Quinault. Imi. 
mitatorii lui Moliere au fost mai fericiţi ; astfel Racine 
însuşi cu Plaideurs, Brueys şi Palaprat cu reînvierea 
șăgei lui Patclin, Baron cu francisarea Adriennei lui 
Terenciu, Quinault şi Cumpistron ca autori comici, Bour-. 
sault, Dufresny,: Daucourt și mai ales Regnard carele 
a lasat opuri în adevăr comice, ca Le Joueur, le Lâga- 
taire şi les Menechumes. 

CAPITOL XXXV. 

Filosofia şi eloquenţa. 

Malebranche. După cum ne am încercat a arata la 
“capitolul XXXII singurii filosofi putincioși a. secolului, 
afară de marele Descartes, au fost oratorii creştini. A- 
supra lor pluteşte umbra cea mare lui Descartes, .pe 
carele, să înțelege, atit Roma cât şi Ludovic al XIV el 
au pus la îndez. Cartesianismul a domniei lui Ludovic 
al XIV lui dar o înfăcioşare mai religioasă şi mai poe- 
tică, şi de oare=ca (și aceasta să înțălege de la sine) 
spiritul protector lui Ludovic al XIV. s'a apasat mai 
puțin asupra Bisoricei, eloquența sacră a fost măreață, 

„Ri 56 datorește în mare parte roacțiunsi catolicismului
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în contra spiritului de tolerenţă a lui Richelieu, Astfel întăiul filosof creştin a fost Malebranche născut în a-: nul 1631 mort în anul 1715, el a scris între altele: Recherche de la vcrite, Conversations et metitations chrâtiennes, Traste de morale, Traiit da Vatuour de Dieu. Malebranche s'a insufieţit din filosofia lui. Platon întrun avent creştinesc și un limbagiu ângeresc Doctrina sea este esamenul și discuțiunea. 
Bossuet, Jacques-Bânigne Bossuet născut în Dijon în anul 1627 mort în Paris în anul 1704. Acest mare om este, spre a gice așa, sufletul secolului lui Ludovic al XIV-a; el domneşte pe lingă marele rege; puterea sea este puterea logicei sale și nemărginita sea eru- dițiune, şi ca unul carele nu a, avut nici o originalitate” în dogmă, autoritatea sea a luat un caracter imperso- nal şi divin, și astfel cuvântul seu a devenit cuvântnl al însași Bisericei. Insă, acast spirit sătos de disci- plină şi de unitate, primește cu căldură, transformarea monarhică pe care Ludovic al XIV-a o impune Fran- ciei ; şi pentru dânsul, monarhia absolută este idealul : 8uvernamentului ; principele este un personagiu public ; tout VEtat est en hui. Bossuet: s'a insuflat şi el ori- cum de tendinţele cartesiane; ca atare 61 vedem în trae- tatul seu de la Connaissance de Dieu; însă el este tot= odată și ucenicul Bibliei și chiar acest sublim contrast va face geniul seu. Bossuet dar nu crede în progresul succesif al omenirei ; totul, după dânsul, pe pământ stă nemișcat ca sus în cer; generaţiunele omeneşti dor- ment leur somimeil, Bossuet dar are un aprig dispreţ: pentru 6re-ce lucru muritor, o măndrie plină de ma- reție, o sublimă asprime de cuvânt care loveşte, ui- meşte și lasă inima în o mare mișcare da admirațiune „Son. discours “(cum dice el singur în o oraţiune fune. bră) se râpand ăla manidre d'un torrent; et, s'il trouve 

+
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en son chamin lea cura de Pelocution, il ies entratna 
plutât aprâs lui par sa propre impetuosit6 qu'il ne les. 
„cudilie avec. choix pour se parer d'un tel orăement « 

De la anul 1649 ptnă la anul. 1669 Bosauet a ocu-. 
pat tâte catedrele Parisului .unde lumea întreagă, re- 
gele cel întăiu, să ducea sl asculte şi Sl admire, şi 
de unde geniul seu vorbea ca un apostol și -un jude: 

„Mon discours, dicea el lor, dont VOus vous croyez les 
juges; vous jugera au dernier jour; et, si vous n'en 
sortez plus chrtiens, vous en sortirez plus coupables.* 

Pe când tribuna politică era mută, tribuna sacră să 
inalța pănă la apogeu prin geniul lui Bossuet carele a- 
vea. totodată şi un chip înalt și 0 voace și mişcări cum- 
patate şi naturale. Bossuet improvisa totdâuna. am&- 
nuntele discursurelor sau oraţiunelor sale în care in- 
troducea gândiri sublimi; astfel, în un sermon asupra 
onorulni qlicea,..... „Vous âtes des dieux et vous âtes 
les enfants du trâs Haut..,. Mais, 6 dieux de'chaire et 
de sang, 6 dieux de terre et de poussiăre, vous mourrez 
“comme des hommes et toute votre grandeur tombera 
par terre, verumtamen sicut homines moriemini.;“ s6u 
îucă, când dicea... „homme qui travaille tant ă sac- 
croitre et ă multiplier ses titres, ne s'avise jamais de 
se mesurer ă son cercueil qui seul n6anmoins- le mesure 
au juste « 

Oraţiunea funebră, celor mari a pământului a, deschis 
eloquenței lui Bossuet o cale carea oferit acestui mân- 
dru disprețuitor a gloriei omenesci d'flever juqw'au ciel 
le magnifigue temoignage de notre ndant, şi unde aa-. : 
dăugit, ca in drama antică, mila pe lingă groaza. Ora- 
țiunea funebră esista inaintea lui Bossuet, căci trăeau 
încă Mascaron şi Fl6chier, însă să poato dice că Bos- 
sueta creat genul, atit Pa reînoit! Când vorbeşte de 
cei mari, vorbeste de dânșii cu cutezanța unui adovărat
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apostol; el are se „pousser î bout la gloire humaine, 
dâtruire Pidole des ambitieux ; elle tombera ansantie de- vant ces autels. Ce west pas un ouvrage humâin qu'il 
-medite : il faut qu'il s'âlăve au desus de homme, pour faire trembler tohte crâature sous les jugements de Dieu.“  Princilor, regilor mai ales dă el de grandes et terribles lecons, şi strigă ca și profetul: EL munc, reges, 
întelligite ; erudimini, qui judicatiş terram.* 
"Oraţinnele funebre a lui Bossuet să desfăşură înain- tea ochilor posterităței ca paginele unei istorii împu- nătoare și st termină în anul 1687 cu acea a principe- lui de Cond6 cel mai mare căpitan a secolului. Aci strălucește în întreaga sa sublimitate, contrastul mări- rilor trecătâre acestei lumi cu Inărirea vecinică ; aci inima măreață și stmţitoare lui Dossuet, bătrân, să destăinueşte cu un farmec pătrundător, când, în urma des peuples în jale, des princes et princesses, nobles re- jetons de tant de rois, lumitres de la France, mais au- Joră'hui obscurcies et couvertes de leur douleur comme dun voile, înaintește el însuși cu ces cheveuz blancs qui Vavertissent de măntuirea sea apropiată, ef vient avec les vestes d'une voiz ai tombe, să dică un ultim remas bun cenuşei ilustrului scu amic. 
Orațiunea funebră, cu învățăturele ei sânte, în contra 

cărora însă adevărul istoric avea de multe ori a recla- ma, a fost, ca. şi tragedia clasică, un gen carele s'a 
stins impreună cu. societatea ce l'a creat şi pe carele 
Bossuet l'a luat cu sine în mormântul seu. 

Bossuet, totodată, a dat nascere filosofiei istoriei care 
este o adevărată epopee a timpurilor moderne. Astfel 
a scris Le .Discours sur Phistoire universelle unde -gă- 
sim t6te 'frumusețele, unitate de acțiune, mărire a in- 
teresului, întervenținne minunată a, mânei lui Dumne:
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deu, un limbagiu răpede, strălucitor și sublim Secolele 
urmează răpede unul după altul, tronurele şi imperiele 
tombent avec un fracus effroyable les uns sur les autres, 
şi în mijlocul acestei schimbări ale instituțiunelor ome- 
nesci, să înalță Pempire d» Fils de homme auguiel seul 
Determită est promise. Bossuet a lucrat mai toată viața 
la acest Discours sur Vhistoire universelle, pe care la 
scris pentru crescerea principelui moștenitor ce'i a fost 
incredințată. Cartea, are trei părți; partea întăia re- 
mâne reslățită; cele doue următoare totuşi presintă o 
obiecţiune în contra sistemului filosofic a lui Bossuet ; 
căci, Grecum, opera lui Dumnegdeu nu poate admite o 
“dualitate. Insă, eonsideraţiunele sale asupra Greciei, 
Romei şi Cartaginei sunt fârte adevărate şi frumâse, 
căci el a studiat fârte adînc, subspunctul de vedere o- 
menesc, constituțiunele și viciurele lumei. Sub un alţ 
punct de vedere, Bossuet a purtat; în. istoria sea o ju- 
decată strimtă asupra apreciaţiunei marelor fapte isto- 
vice, el carele când se află în sfera sea naturală, des- 
făşură, geniul cel mai înalțat ; căci sâmțim în acel op o 
micșuretate de vederi care a fost resultatul neînlăturat 
a încercărei ce a făcut el de a tălmăci mişcărele com- 
plicate a gintei omenesci prin așternerea unor principii 
generale trase din studiele sale, principii de o 'ord.nă 
inferioară istoriei. - 

Lucru de mirat, Bossuet, a căruia nume este sinonim 
cu acel ale eloquenței, nu a fost admirat de contimpu- 
ranii sei ca de urmașii lor, și aceasta fiind că Bossuet 
forma el singur o lume aparte în marea lume literară 
a secolului al șepte spre decelea; căci Bossuet se in- 
sufleţi numai din Biblie, singura hrană destul de puter- 
nică pentru geniul seu; el vede în Biblie, „la sience 
vivante, la parole toujours vibrante et enflammee ; îl 

„Sen pânâtre et. s'en revât tout ă la fois; il fait siens
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tout ensemble Vesprit et la forme, autant que le par- 
met ls difiârence du temps et des langues,“ 

Sub ochii secolului seu, Bossuet nu. era un orator, ci 
un Părinte a Bisericei și contimpuranii sei respectau 
îutru atita cuvântul seu încât nici nu'și permiteau ca, 
săl admire și aci vedem insămnul cel mai adevărat a 

" geniului seu şi sorgința, marei. sale eloquențe.  Bossuet 
a impus cu geniul seu o adevărată hartă a Bisericei 
gallicane, sancţiune definitivă și oficială care a desăvir- 
it stiivirea teocrației evului mediu şi chiar monarhia | 
absolută în ordina sufletească. - 

Fendlon.. Pe cât Bossuet a fost omul tradițiunei și 
nemişcărei maest6se a doctrinelor, pe atît Fenelon a fost 
apostolul inspirațiunei interne: de acea acesta concili-. 
ază estremele când dice: Ceţ Eire, qui est înfiniment, 
voit, en montant jusgu'ă. Pinfini, tous les degres auz 
guels îl peut communiquer bâtre... Pe când Bossuet 
este mai virtos teolog, și înduioșirea sea să nimiceşte 
sub mărirea sea, compătimirea este sufletul lui Fenelon, 
principiul întregei sale vieţe, focar a geniului seu ; ast- 
fel Fenelon a purtat în eligiune, iubitoarea frăgezime 
a S-lui Francois de Sales Les Lettres spirituelles lui 
Fenslon dau inimei o impresiune de liniște şi de feri- 
cire care farmecă. şi convinge. Deosebirea aceasta de 
gândiri în metafisică a făcut. pe Bossuet și pe Fenâlon 
se devie potrivnici. Bossuet acusă pe Pânâlon că a des- 
chis calea misticismului și că usemine meditaţiuni, d'oă 
Jesus Christ îlait absent par ctat, pregăteau poate cea 
ce în urmă s'a chiemat le rationalisme. II y allait de toute 
la religion. De acea, Ludovic al XIV-a după îndemnul 
lui Bossuet a și cerut de la curtea Romei condemna- 
rea cărței Mazimes des Saints, în care Tâudlon întru= 
nise doctrina sea. În fapte însă, marea eresic al arhie- 
piscopului de Cambray, pe atuncea să afla mai mult în
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politică decât în teologia lui, Dar to dioa de astăgi amicii unei înțălepte libertăţi să închin înaintea unor opuri a lui Fenâlon cum sunt Les Memoives particu - 
liers și mai ales Dircctions pour la conscience d'un roi. Opul cel mai frumos a lui Fândlon a fost opul ce a scris pentru educațiunca tânărului principe carele tre- buia adinioare 86 să sue pe tronul lui Ludovic al IV-a. - Pentru această educațiune, Fânlon a compus opurele - sale cele mai literare ; întăiu Les Fables ; apoi Les Dia- logues, în fine opul cel mai cunoscut şi cel mai respân- dit carele resumă spiritul seu întreg şi tâte năzuințele 
sale, anume Les Aventures de ZelEmague la care tre- bue adăugit şi Les Aventures.. d! Aristonotis (1669) și unde prin poetica sea imaginațiune Fen6lon să leagă încă cu secolul seu pe când din -atite- alte puncte de vedere înalte, îl lasă în urmă, Fândlon a avut spiritul mai puțin înalt însă mai larg decât Bossuet, 6tă de ce el a sâmțit atracţiunea puternică a geniului Greciei în care aflăm inspirațiunea greacă a, lui Telimaque ; eată de ce a înțeles și iubit arta, . Ttă de ce el s'a inspirat 
din frumusețele Odysseei corectate prin înțelepciunea lui Socrat. In mijlocul atitor portrete, creaţiunea, figu- 
rei lui Tâl6maque care amintește tocmai caracterul uce- nicului seu ducele de Burgundia este chiar cea mai fe- ricită. „Ce mâlange de hauteur— dice Villemain despre acest tip—et de naivett, de force et de soumission, 
forme peut-âtre le caractăre le plus touchant et le plus 
aimable qu'ait invente la muse €pigue,“ 

Stilul a Zelemacului este mirabil ca prosă elegantă 
Și simplă invălită cu imagini și armonie; el amintește 
la douce voi acelor nobili bătrâni, au front chauve, ă, 
la barbe blanche, carii iubesc a povesti, şi povestesc pe 
larg, însă cu un farmec atît de ademenitor, încât la 
jeunesse la Plus enjoude ma pas autant de grâce, „Lors=
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qu'il est rovâtu de sa longue robe d'une €clatante blan- 
cheur et qu'il prend en main sa Iyre d'ivoire, les arbres 
m6mes paraissent 6mus, et vous croiriez que les rochers 
attendris vont descendre. du haut des montagnes aux - charmes de ses doux accents.“ Intiun cuvânt Zelemacul, 
păgân prin forma, creștin prin morală, filosof prin. po- 
Jitică, admite şi resumă tâte cucerirele anteri6re ai ci- 
vilisaţiunei. 

| 
Tot o!ată Fânlon a consemnat în opuri aparte teo- ria frumoasei sale arte şi anume în Lettres sur les oc- 

cupalions de V' Academie frangaise (1714) în Dialogues sur beloguence, în Lettres ă la Motte sur  Homtre et sur les anciens. Dootiina sea, este :însuflețitoare și, în- 
tre altele, el arată, cu un adînc adevăr, causele insuc- 
cesului lui Ronsard şi urmele fatale unei reacțiuni es- 
treme, 

i 

CAPITOL XXXVI | 

Predieatorii şi Moraliştii. 

Bourdaloue şi Massillon. Louis Bourdaloue născut în 
anul 1633, mort în anul 1100—Jean-Baptiste Massillon 
născut în anul 1667 mort în anul 1743. Aceștia au fost 
predicatorii cei mai renumiți în secolul lui Ludovic al 
XIV-a în genul particular chiemat sermon.  Bourdaloue a făcut din eloquența evangelică o artă adincă şi re- gulată în care a sciut să desfășure un geniu de născo- 
cire care închipuia facultatea domnitoare al oratorului 
politic su judiciar, facoltate pote mai rară decât o 6re- 
care imbelșugare de stil ce să întilnește adese or: la . acei ce nu au îndestulătoarea putere a judecăţei de a 
îmbrăcioșa şi a lega între ele diferitele. părţi a unui 
întreg  Bourdaloue convingea însă emoționa mai puţin,
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căci totul în discursurele sale era adine gândit, scris și 
Învațat. 

Massillon și el recita, însă recita cu farmec; căci el 
se. rostea, drept cătră inima și dicţiunea sea era "Uşoară, 
lumeață curată și fârte naturală. Predicațiunele lui Mas- 
sillon, PAvent et le Careme sunt o serie de capuri de 
operă. Cu Massillon eloquența catedrei devine tot o- 
dată şi filosofică căci €l e mai mult un moralist decât 
un apostol: C'est en me sondant moi meme, (licea, gue 
Jai appris -ă tracer ces peintures. Stilul lui Massillon 
este o lumină dulce și necontenită care crește mereu 
până ce adevtrul apare în toată puterea sea 

» Saint-Evremont ; La Rochefoucauld ; La Bruyere. 
Saint Evremont (1613—1103) a fost un moralist lumeţ, 
carele să vede că a trăit mult în lume. . Convorbitor 
de duh, epicurian de bun gust, moralist lumeţ şi uşu- 
ratic, el a căutat mai mult a trăi bine decât a serie și 
ăstfel a urmat însuși epicurianei sale maxime : Nous a- 
vons plus d'intertt ă. jouir du monde qu'ă, le connaitre. 
Frangois de Marsillac, duce de La Rochefoucauld (:613— 
1680) este un moralist mai vestit prin rara distincţiune 
a stilului seu, prin forma concisă, ingenioasă şi adîncă 
ale observațiunelor sale. Astfel apar Les Mazimes ou 
Reflezionis morales care după Voltaire, au contribuit mai 
mult a forma gustul naţiunei francese și ai da un spi- 
rit de drepiate și de precisiune. Insă La Rochefoucauld 
cunoscea mai bine oamenii în genere Qecât omul. Va= 
lora netăgăduită a opurelor sale este stilul. 

La Bruyăre (1639—1696) a fost un 'seriitor încă mai 
eminent decât La Rochefoucauld. Les Caractres sunt o- 
închipuire plină de fineță și de colori strălucitâre. Dar 
cu î6te că el este un mare observator nu e anume un 
filosof, căci.să oprește la suprafaciă şi când e vorbă de 

„gândire el crede că tout est ditet qw'on vient trop tard
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“depuia plus de sept mille ans Qwil y a des hommes. 
De acea el este mai mult un artist decât un cugetător, 
însă opul scu: este reprodus cu un spirit care îl face 
neuitat 

Preludiu a secolului. al opt spre dkcelea. -Cu încetul 
gândirea începe a să mişca. dintre stavilele înalte însă 
absolute şi inguste a religiunei și monarhiei. In Hol- 
landa vine Bayle cu Encyclopedia sea. Lângă Francia 
să află Anglia mult mai înaintată, pe care francesii: de 
distincțiune să. duc st o viziteze spre ași însuși spiritul 
liberal a literaturei ei; astfel s'au arătat, înainte de Vol- 
taire, Rabelais, Montaigne, Montesquieu, Bufton, şi Di- 
derot. Revoluţiunea francesă a fost mai cu seamă o 
reacțiune în contra spiritului de protecțiune şi de in- 
tervențiune și în contra controlului suprem și nerespun- 
(l&tor a clerului, a nobilimâi şi a coronei. După moar- . 

„ta lui Ludovie al XIV literaţii francesi au fost siste- 
matic persecutați. Cu toate aceste, Şi chiar tocmai ca 
reacțiune, literatura începe deja a fi cea ce a fost în 
secolul al opt spregecelea, scăparea supremă a libertă- 
ței, și marii scriitori a cărora renume s'a ivit puţin 
după moartea lui Ludovic al XIV-a au făcut mare si- 
linți în contra despotismului spiritual, lăsând destruc- 
țiunea despotismului secular urmașilor lor de îndată; 
şi dacă sub Ludovic al XV-a spiritul guvernului ftan- 
ces ar fi ascultat aspiraţiunele literaturei şi S'ar fi plecat 
presiunei progresului, ciocnirea, fatală a revoluţiunei s'ar 
fi înlăturat,  Nascerea scepticismului istoric luă dar ast- 
fel un mare avânt; și videm de îndată ca înaintea-mer- 
gttori acestui scepticism pe istoricul de Thou în anul 
1604, apoi pe Sully și în urmă mai virtos, pe la a două 
jumatate a secolului al şepte spre decelea pe MEzeray 
cu Vestita sea, Histoire de France, carele cel întăiu, în 
un op istoric s'a desrobit de respectul supersticios dat
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până ătunce regalităței și carele cel întăiu sa gândit la 
toț ce atingea interesele poporului frances. Astfel în 
genere, după moartea lui Ludovic al XV, în literatură, 
care a fost înaintea-mergătâre a politicei, în religiune 
ca: și în morală, totul:eta copt pentru o reacțiune.  S& 
Sâmțea că sfirșitul domniei era totodată Şi sfârşitul so- 
cietăței precum. și :sfirşitul unei literaturi. Poesia dis- 
păru pentru. moment împreună cu crediuța ; prosa de- 
veni 0 armă tot ca şi literatura 0 putere, încât filosofia 
secolului al opt.spre decelea nu este alta decât revo- 
luţiunea francesă în domeniul cugetărei,



Periodul al cincelea, 
„Secolul al XVIII-a. 

CAPITOL XXXII. 

- Voltaire, 

Obșteştele năzuinţi a secolului al opt. spre glecelea şi 
înriurirea Angliei. Spre a să înțelege mai. bine. obateş- 
tele năzuinţi a secolului al opt spre gecelea. vom re- 
suma în puţine cuvinte evoluţiunea spiritelor în Frantia 
în restimpul celor şăpte secole din urmă. Sorginţa spi- 
ritului protector a fost resultatul originei puterei aris- 
tocraţiei; pe lângă aceasta trebue adăugită marea res- 
coală religi6să a secolului al I[I-a. Aristocraţia - fran- 
cesă din pricina întemeerelor ei, nu a fost nici odini-: 
6ră silită să se sprijine pe popor, precum vedem acea- 
sta în Anglia; din care faptă şi resultă că societatea 
francesă a fost împărțită în doue clase: ocrotitorii. şi 
ocrotiţii. In Francia, ştatele generale erau singura pu- 
tere a statului care să aibă o oare care asămănare cu 
camerile ânglese, însă în momentul chiar a celei mai 
mari a lor streluciri, în secolul al XIV-a, ele au fost 
anume numai cât nişte adunări care s'au întrunit fârte rar, 
o-putere națională despre care poate adese ori să vorbea 
nu Însă şi un element în adevăr constituțional, Așa dar, - 
poporul frances, pănă la. sftritul secolului ai XVIII-A a 
fost tot-d6-una în neputinţă de. a esercita puterea. poe.



129 

litică ; căci omul scie a fi liber numai atunce când a fost crescut prin mijlocul libertăței. Astfel s'au întim- plat lucrurile pănă la secolul al XVill-a. De la acea 
epocă încolo, Francesii. de căpitenie prin înteligența şi sciința lor, cum am dis mai sus, să pun și studiază 
Anglia și limba ei, şi întradevăr, aflăm în istorie pu- ține fapte atit de învățătâre ca, uriaşa înriurire ce s'a esercitat asupra Franciei prin noul acest învățămănt. 
După ce Francesii eminenți a secolului al XVIII au în- 
vațat de la Anglesi a dori progresul, atuncea ei sau 
aflat firește în desbinare cu clasa cârmuitoare în mij- 
locul caria domnea încă vechiul spirit. stătător. Ase- 
mine opunere era o reactiune mântuitoare în contra ru- | 
şinoasci ascultări- a literaților sub domnia lui Ludovic . 
al XIV-a și lupta uricioasă și gelsă a claselor cârmui- 

- t6re în contra literaţilor acelei epoce a dat loc: la o 
cruciată în contra luminclor; cea ce a și închipuit al 
doelea înaintea-mergător a revoluțiunei frâncese, Atnnce,: 

"apasarea a ajuns a fi. sistematică, cum. am (ds mai $u-. 
Vom cita numai căte-va esemple :: Voltaire pe: nedrept 
acusat, pedepsit și alungat din țara lui; Rousseau a.. 
menințat cu închisoarea, gonit din Francia și opurele 
lui arse .dioa mare, Helvetius, Bufion, Malvy; Marey, 
Deslile, Diderot și mulți alți sunt tot atita prigoniţi în 
opurele şi pexsânele lor. In faptă, -stăpinii Franciei, 
semțind de sigur că ignorenta poporului eva singura lor 
mântuire, să Opuneau cu îndărăpnicie la ori şi ce pro- 
gres intelectual, pănă ce în sfirşit, Omenii - eminenți au 
resculat; în contra guvernului tâte inteligențile din țeară. 
Lumea s'a pus întăi în lupă cu puterea, bisericească ca 
una: ce era mai puțin înriuritoare decât puterea timpo- 
rală,  Resultatul cel mai sâmţitor a acestei mare lupte - 
a fost: închipuirea mărită a demnităjei inteligenței ome» 
nești, Etă cum şi pentru ce secolul al XVIII a înce»
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put o mare și îndoită muncă; acea, de a distruge tot ce 
88 afla atotstăpînitor în autoritate spre a.o0 stabili . din 
nou pe așădămintele vecinice a dreptului şi a justiţiei. 
In această dărămare a tuturor celor vechi puteri, o 
singură putere mereu creștea, acea al opiniunei publici 
a căria talmaciu şi călâuz a fost literatura. Literile 

„privite pănă atunce ca podoaba societăței, au început a 
fi sufletul ei pănă ce în Sfirșit au ținut în Francia 10- 
cul instituţiunelor ce ea nu avea încă. Insemnatatea 
dobîudită de literatură, a înmulțit, întrun chip feră de 
pildă, numărul scriitorilor, şi, de altă parte, numărul cel 
mare âi scriitorilor a contribuit a întinde înriurirea lor; 
națiunea întreagă, spre a dice aşa făcea sâu însufia 
cărțile, | 
„Patru mare numi să deosebesc mai. virtos; anume 
Voltaire, Rousseau, Montesquieu și: Bufton, cele doue 
întăie mai ales, și în urmă Fontenelle. o 

Fontenelle. Foutenelle a fost un sceptic măsurat, el 
s'a încercat în ori-ce gen, cu o îmbelşugare de. spirit 
care la urma urmei este numai o lipsă de spirit ; inima 
este acea ce'i lipsește  Foutenelle a fost slabul înain- 
tea-mergătoriul lui Voltaire. Opurele lui sunt, mai multe. 
opuri teatrale; mici bucăţi de versuri; Dialogues des. 
Moris; les Entretiens sur la pluralate des Mondes ;: 
PHistoire des Oracles; în fine Travauz et Eloges aca- 
dâmigues ale sale; el a fost, timp de patru deci și trei 
de ani secretariul Academiei sciinților şi acestui post 
chiar datorește norocul reputațiunei sale. 

Voliaire. Francois-Marie Arouat de 'Voliaire, născut 
în Paris în anul 1694 mort în anul 1778, El a fost în- 
tăi elev ai lesuiţilor la Colegiul Louis-le-Grand în urmă, 
a, fost trimea în Hollanda, După ce s'a întors îndărăpt 
în Francia, el tacepu tutti prin a să îndeletnici cu tea-. 
trul, când de-o-dată o injosită resbunare lui Rohane
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Chabot a venit să futrerupă și st schimbe viața şi î-: 
deile sale. EI plecă atunce în Anglia unde dobindi în- 
tăele idei asupra politicei şi mai ales asupra libertăţi- 
lor religise scu chiar și acele a unei resbunări în con- 
tra ori căria religiuni Stabilite. Voltaire şi a petrecut lunga viață întru a aduna mereu cunoscinți adevărate 
şi folositâre. Spirit cu deosebire modern, lepădându-se 
de ori şi ce mărturie răslățită, îngrijindu-să puţin de tradi- 
țiuni, el sa dedat la nisce chestiuni unde biruința, ra- 
țiunei omeneşti st arată înt'un chip prea vederat, ca 
să se poată cineva înșala, Cu cât cunoscințele sale să întindeau, cu atit mai mult el a admirat marele facul- tăți” dătătonre ae lumină. - Etă dece, admirațiunea sea 

“pentru inteligență, departe de a, să micșura a crescut pe cât și această inteligență s'a desvoltat dinaintea o- 
chilor sei; și în aceași Proporţine, iubirea omenirei și 
ura prejudecăților care atita vreme întunecaseră istoria 
ei, au prins rădăcini în dânsul, | 

Voltaire este adevărata închipuire a secolului seu. 
Țiuta silințelor sale a fost desrobirea gândirei, și aces- 
tei înriurire supune tâte - scrierele sale, în care să ză- 
reşte una d'intre inteligențele cele mai rari a omenirei ; calităţile sale domnitâre au fost pasiunea și bunul sămţ. Voltaire a atacat Biserica în ecesele ei de tot soiul cu 
un spirit de păitinire de care nu st pute apara, pe 
vremea lui, și pe carele €l datorește în parte întăelor 
năzuinți a creșterei sale și înriurirei Londonului. După 
întoarcerea, ses din Anglia chiar, el publică Zetfres an- 
glaises ale sale, întăele sale cutezănți. filosofice. După 
aceasta a început: acel şie nemaisugit de publicaţiuni în 
ori ce gen care au urmat cu o repegiune și o îmbel- 
Şugare neseacată timp de o viață de 84 de ani. Atunce Parisul și Europa nu vorbese decât de Voltaire: tâta 
serierele, tâțe gândirele anla sunt niște ovenimenta pu=
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blici: a fost o adevărați domnie a spiritului, Voltaire în îndrăsneaţa sea universalitate este cel mai mare geniu a secolului seu, căruia a impus și caracterul seu | „_Zea'rul, rppea şi diferetele poesii a lu Voltaire. Vom trece: răpede asupra acestei literaturi lui Voltaire, 
a căria sucese au fost, spre a dice așa, sucese a dilei. În teatru. el âși deschide curiera imitând pe Sofocles şi Corneilles și în locul îngrozitorei simplicităţi a tra- gediei greci el pune strălucitorul lustru unei lumeţii de convențiune; în urmă, imitând pe Shakspeare, el să în- cearcă a pune pe scenă spiritul libertăţei ânglese; a- tunce scrie Brutus și la Mort de Câsar ; apoi în urmă el să leagă de sămţ&mintele cele mai adinci a -firei o- menești, „il frappe fort“ mai mult decât just și scrie Alzire (1736), Merone (1143), Tancrede (1760) și mai ales Zaire (1732). Inriurirea filosofiei dlilei domneşte asupra teatrului lui Voltaire. Dramele sale sunt prea abstrase ; el să încearcă a zugrăvi nu atit pasiunele in- dividuali cât espresiunea epocelor ; personagiele sale sunt sifuafiuni şi nu Gmeni; astfel în Mahoimet subiec- tul seu''este o mare religie; în Alsire, cucerirea Ame- ticei ; în Brutus formațiunea puterai romane; în:la Mort de Cesar, înălţarea imperiului asupra rămășițelor acelei puteri. a Henriade este poemul epic lut Voltaire; el a vrut să facă o contrafacere a lui Homer zărită prin Virgiliu, şi dacă Henriada n'a isbulit, aceasta vine din cuusă că genurele literare nu atirnă tocmai de capriciurele au- torilor; une asemine, spre a plăce, trebue să fie roada Spontanee unei societăţi: Henriada dar a fost un 'ana- hionism, ei lipsea elementul de căpitenie de suces, în- suflețirea, Pe vremea lui Voltaire, cartea. ucisese dija cântarea, 

„e În genul inferior de poesii imitat după Ariostul Vol.
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taire a ajuns la randul întăi; vom cita le Discours sur 
homme, la Loi naturelle şi les Epâtres care sunt scri- 
eri minunate de bun sâmț de eleganţă, de ușurință şi 
une ori de măreție cu tote că din nefericire, ele nu 
prea ascultă tot-dâ-una de buna cuviință. 

__ Imorăvrele sale istorici. Intăiul op istoric a lui Vol- 
taire a fost Phistoire de Charles XII scrisă în anul 

1728. Pe acea vreme cercul cunoscintelor sale nu era 
încă forte întins; de acea el şi nutrește o mare ad- 
miraţiune pentru Carol al XIL cu t6te că toată vred- 
nicia acestui rege s'a mărginit întru a încalca multe țeri 

şi a ucide mulți 6meni; însă stilul este. răpitor, curat 

şi precis, totul merge spre faptă, spre ţintă. Vedem 

deja în această lucrare o îmbunătățire forte mare, su- 
_ presiunea acelor afirmări ale intervenirei suprafirești în 
care s& complăcea Bossuet. Istoria lui Carol al XII-a 
închipueşte întăia epocă nu numai a secolului al XVIII-a 
ci încă şi a intelectului lui Voltaire însuşi., 

In anul 1752 el întră 6răşi în marea câmpie a isto- 
riei, scrie Le si&le de Louis XIV, şi fuce zugrăvirea 

unui secol și nu numai acea a unui rege, unde espune 
„cu amenunţimi tâte chestiunele în adevăr de căpitenie 
care înaintea lui nu au fost pomenite de: loc în istoria 
Franciei, precum comerciul și cărmuirea din l&untru, 

financiele, istoria sciinţelor, propăşirea belelor-arte și tăl- 
măcirea chestiunelor. religi6se. După patru ani de dile, 

publică însemnatul seu. Essai sur les maurs et le ca- 
- vactere des nations, carte care este nu numai una din 

“cele mai mari a secolului al XVIL!-a dar care încă în 
dioa de astăgi este cea mai bună asupra acestei ma- 
terie; numai căutăturele despre care dă dovadă sunt 
uriașe, și suntem totodată siliți să admirăm talentul cu 
carele autorul leagă împreună diferitele fapte și le face 

„să slujască unul altuia ; el se încearcă a descoperi şi
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a desvolta diferitele epoci prin care omul a trecut, trep- tat; şi prin aceasta el a uşurat și calea lui Montes- quieu, lui Turgot, Mallet şi Mably mai ales. Aceste chipuri de vederi să potriveau deja cu spiritul. general a secolului al] optspredecelea. Da Ia intelectul lui Voltaire totul să afla pe-0 scară în- tinsă ; de aci vine și obiceiul seu dea considera istoria „ca un tabel -a faselor prin care trecuse țeara sea mai mult decât ca un tabel a, personagielor ce au cârmuit țeara: Voltaire deschidea calea istoriei filosofice. E] a fost întăiul istrie carele prin mijlocul unui fârte mare material adunat de pretutindene a căutat a esplica o- zigina feudalității; el a fost autorul multor însămnări ca:apreciări. filosofici care pe vremea când le a făcut, au fost atacate ca niște paradoxuri primejdi6se Și care în gioa de astăqi sunţ privite ca niște adevăruri fârte “simple. Intre altele, el este întăiul: istoric carele să fi sfătuit libertatea obstească a, comerciului și darămă multe conclusiuni învechite și falșe în espunerea sea asupra evului „mediu, Voltaire a isbutit “tot odată a micșura autoritatea castei antici ai sholiaștilor, mulțumită ca- Yora, pănă. în vremea, lui, micul număr de istorici ca- pabili să dădea, mai ales la istoria vechie, stu publică nisce wrderi asupra timpurelor moderne, după ideele ce culeseseră în. ştudiele 'lor de predilecţiune, şi aceasta, "întrebuințând arma argumentelor decis;ve, a raționamen- tului şi a luării în ris, tă de unde vine ura teolo- gilor şi ai pedanţilor modesui în contra lui Voltaire, Filosofia sea. - In aiară. de. istorie, filosofia lui Vol- taire a fost neatirnată, plăcută prin formă şi puternică prin însuşi caracterul ei de ușurință; acest caracter de - uşurinţă Voltaire -Pa chiar căutat: „Les Francois ne sa- „Yeat pas, dice el undeva, combien. je. prends. de -peine pour ne leur en point donner.“ E] caută mai virtos—
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ca şi Goethe—a fi iămurit, și nimereşte tot-d6-una mul- 

țumită minunatului seu bun sâmț și înaltei sale ratiuni. 

În filosofia sea religioasă stu privită astfel, şi în retă- 

cirele betrănețelor, pe când era el înăcrit și tulburat, 

Voltaire nu s'a coborit nici odinidră pănă la ateism; 

din potrivă, el a câștigat încuviinţărele potrivnicelor sei 

cătră marele principiu a tolerenţei religioase; și dacă 

une ori a trecut peste marginele ei, totuși lui să da- 
toreşte că acest țăl a fost atins 

CAPITOL XXĂVIII. 

Luptă de doctrine. 

Enciclopedia ; Diderot; d Alembert. Gândirea, reinoi- 

rei ideilor a fost întru atita acea a epocei încât a unit 
într”o: întreprindere uriașă autorii aleși contimpurani, şi 

aceasta, mulțumită mai ales principiului liberei cerce- 

tări: creat de Descartes şi insuflețit de Voltaire. Acea- 
sta a fost cea ce a însufiat Encyclopedia căria putem 

bănui un defect de o împreună-legătură. Opul acesta 

-a fost oglindirea secolului şi sucesul seu nemărginit. 

Sufetul acestei uriaşe întreprindere a fost întăi Diderot 
(1713-1784) cel mai neobosit și cel mai intusiast scrii- 
tor a secolului. 'Tot odată cea mai stranie întrunire de 
calități şi defecte, şi apoi d'Alembert (1717—1783) ca- 

rele era geometru strălucit, mare învățat, seriitor esact 

și iscusit și carele a scris introducțiunea Eneyclopediei 

şi a căutat prin Discoura prehminaire. al seu, op de 

claritate şi de înălțare cumpetată, a înlătura viciul lipsei 

“de metâdă a cărţei, op în care înfățoșază tabelul cu- 

noscinţelor nâatre sub trei puncte de vedere sucesire : 
“subiectiv, obiectiv și istoric. Insă D'Alembert fiind tut 

inteligență, a avut în tâte scrierele lui numai cumpăta- 
tea geometrului.
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Cohdillac. Condillae născut în anul 1715, mort fn 
anul 1780, a lasat câ opuri principale: Essai 'sur Po= 
7igine des connaissances humiines ; Traite des Systethes 
şi Zvaite des sensătions. El s'a însărcinat a fonhula. 
un corp de doctrine asupra principiurelor pe căre să 
întemeea epoca sea. Simplicitatea sistemului seu, după 
opiniunele lui Locke, constă în abstracțiunea. EL vioea 
86 reducă totul la unitate pe care a aşedat'o în sensă- 
fiunea; gândirea cu tâte desvoltărele ei a fost dar nu- 
mai 0 şensațiune iransjormată ; Gre-cum, sistemul seu 
filosofic era lipsit de rejtizitine. 

Hevttius; d Holach. Helvetius, un ora lummeatic, a 
făcut o culegere din convorbirela filosofilor ce veniau 
Sel vadă, prin cartea sea de PEsprit care era un fel 
de materialism în metafisică şi un interes personal în 
morală și unde dice că omul e& deosebeşte de dobitoc 
numai prin conformaţiunea organelor sal6 și că virtutea 
este numai egoismul înțăles cu înțelepciune. Baronul 
d'Holbach asemine, a publicat le Systâme de la nature, 
un cod de ateism cel mai complect şi cel mai logic ab- 
surd carele era o negațiune complectă a tuturor săm- 
țămintelor sufleteşti. — Atunce s'au și ivit întăcle atacuri 
directe nu numai în contra religiunei ci şi în contră re- 
galităței care prevesteau pentru Voltaire și J. J. Rous- 
seau germinele unei revoluțiuni ce au predis'o chiar 
ambii în scrierele lor. 

Scriitorii partidului religios ; d Aguesseau, Rollin ; 
St. Simon In contra încălcărei scriitorilor a scdlei sen: 
sualiste, singur abatele Gutude este vrednic de numiț. 
In cartea sea Lettres de guelques Juif> el s'a aratat mai 
pre sus decât Voltaire prin cunoscința limbei şi ale an- 
ticităţilor: ebraice şi Pa ajuns prin vioșia bătăei de joc. 
Bergier şi alții sau încercat a intimpina nouele doc
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trini cu tărie şi gravitate; însă le lipsea, vioşia, pasi- 
unea şi eloquența încât nu prea au fost cetiţi. 

in're scriitorii. carii au remas credincioși principielor 
ortodoxiei, vom numi pe d'Aguesseau (1688—171) un 
om învaţat şi pios carele în diferite opuri, Instructions. 
â; son fils şi altele să arată orator plăcut însă fără de 

„geniu şi a căruia eloquență atît de lăudata de contim- 
puranii sel a fost numai un fel de retorică lumeaţă. 

Rollin profesor și rector la Universitatea, de Paris, 
născut în anul 1661 mort în anul 1741 a lasat cu 0- 
puri principale, Zast€ des ctudes, Historre ancienne şi 
Histoire romane. EL a fost un mare om de bine și 
aceasta să dovedeşte atit prin viața sea cât și prin o- 
purele sale. Montesquieu vorbind de dâasul dice că 
„on sent une secrâte satisfaction d'entendre paxler la 

„vertu“ și 6! numește albina Franciei, 
După Freret, preşedintele de Brosse şi Duclos vine 

ducele de Saint-Simon (1615—1155) singurul scriitor 
„de geniu întru acei ce să țineau de doctrinele genera- 

țiunei precedente şi vestit prin Memorsele sale. Me- 
moriele lui St. Simon sunt acevarata oglindire a seco- 
lulu lui Ludovic al XIV-a. St Simon insă a fost un 
istoric boier mare şi vede totul cu ochii mândriei sale. 
Cu tâte aceste el ar o mare înalțare morală și sfișie 
cu viociune acțiunele înjositâre şi imorale, atingând ch ar 
capetele cele mai înalte. Varsat în cunoseinţele poli- 
ticei, a financilor și iniţiat în tâte „apucăturele“ cur- 
tenilor, moralist adînc, observator pătrundetor și pictor 
de geniu, St. Simon ecelează în descrierile cele mari ; 
stilul seu este „le-style de cour dans un homme de 
g6nie, le style sans frein dans un homme plein d'hon- 
neur et de vertu, ue âme mise ă nu.“ Pretutindene 
pecetea energiei, viociunea - pasiunei şi intrebuințarea, 
adevaratei espres-une' chiar în sînul incorecțiunei stilti+
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lui. In judecăţele lui St Simon vedem un adevăr moral - 
şi 0 consciincioasă depingere dintrun punct de ve- 
dere general. După însaşi voința lui, aceste vestite 
memorii au fost publicate mult după moartea sea: In- 
cât ele sunt o literatură postumă a secolului al XVIII. 

Intru filosofii şi 6menii religioși vom numi pe marchesul 
de Vauvenargues (1715—1747) carele a lasat Incercări 
numite Muzimes, Caracteres, Mditations ș.a. Ela 
fost un moralist, și a căutat cu tot dinadinsul a, p&- 
trunde în adincul lor subiectele însămnate ce a tratat. 
Scrierele lui au fost însași dovada următârei sale bunei 
liceri: Les grandes pensces viennent du ceur. 

- Ucenicri secolului al septe spre decelea ; Lesage; Pr- 
vost. Pe vremea aceasta unde domnea gândirea, tra- 
dițiunea poetică să mărginea în une opure secundare. 

In poesie vom cita pe Jean Baytiste Rousseau, carele 
a fost un versificator armonios însă răce ; el a perfec- 
ționat ritmul odei; pe Lefranc de Pompignan carele și 
el a făcut posies sacrtes în care lipsea însă geniul. 

Lesage (1663—1745). reproducea pe Moliăre în ro- 
mane de caracter ca le Diable boiteuz carele conține 
forte multe vrderi adinci şi este scris intrun stil forte 
precis. Gil Blas este încă mai perfect ca op de artă, un op 
de adinci observaţiuni sub o formă dramatică a căruia per- 
sonagiu principal pare că nu a putut să nu esiste, întru 
atit ele de real și de firesc, şi unde „On trouverait diffici- 
lement une censure plus vive du vice et du ridicule, 
une narration plus rapide, un style plus franc, plus vrai, 
plus naturel, plus de bon sens et d'esprit tout ensemble, 
plus de naivet€ et de verve satirique.« Lesage s'a in- 
suflat de literatura spaniolă, însă imitaţiunea e numai 
de suprafață căci spiritul și viociunea sunt francese, și 
semţămintele -i pasiunele ce descrie sunt cele obștești 
a sufletului omenesc, |
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„Abatele Prâvost (1697—1763) a fost un scriitor de 
imaginațiune ; el a scris fără. pretenţiuni şi a sciut ca, 
în dfanon Lescaut să pătrundă în inimă, chiar fără e- 
locuență Picturele și semțemintele lui sunt. firești şi 
stilul forte natural. | A | 

In același rând vom pune şi pe abatele  Barthelemy 
*(1716—1795) autorula Voyage du jeune Anacharsis en 

Grece, un roman plin de cunoscințe și instrucțiv, scris 
cu 0 mare pătrundere a obiceiurilor și artelor Greciei, 
numai cu un stil carele a ajuns a fi astădi prea ușor. 

Autori dramatici. Unii asemine au fost torte nume- 
rOȘi în secolul acesta, însă le lipsea geniul tragic. Aste 
fel vom cita pe Lafosse, Chancel, de Belloy, scu pe co- 
micii Lanoue, Barthe, Desmahis, Sâdaine stu cei mai 
buni pe Gresset și comedia sea le. Mechani şi pe Pi- 
ron cu Metromanie. Marivaux asemine a, fost un ana- 
list fin și ingenios însă fără natural și simplicitate, s6u 
încă Destouches, La Chausste şi alţii. Poesia în ge- 
nere sâmţea nevoea de a întineri împreună cu socie- 
tatea, și căuta în zadar forme noue, o 
„„Nascerea Doesiei descriptive, Pe atunce şi poesia s'a 

aștdat ca şi filosofia. în afară de inimă și a descris o0- 
biectele esteridre stabilind ca principiu că la poâsie n'est 
gw'une peinture, şi abusând de această dicere ea a sco.- 
ciorit în. amenunte mai mult decât s'a incercat a de- 
pinge. Astfel vom numi pe Saint-Lambert, Thomson și 
Lemierre. Poesia. murea împreună, cu credințele, na- 
tura era moartă d'inaintea ochilor poeţilor ca și spe- 
ranță în fundul inimei lor. 

CAPITOL XXXIX. 
„Jean Jacques Rousseau. 

| Educaţiunea, politica şi morala sea. Jean Jacques 
Rousseau născut în Geneva în anul 1112 mort în avul
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1178 eșit din popor a fost unul din $menii carii.au ho- 
tărit mișcarea, de căpitenie ale spiritelor în secolul al 
XVIII-a. Intăii lui ani au fost rătăcitori, căci ela, fost 
silit să faca de tâte, calfă, pribeag, seminarist, lacheu, 
copist de musică, însă era tot odată o natură aleasă şi 
o mare inteligență, avea gustul nature: desvoltat în 
Sviţera și amorul binelui şi bunului ; viața rătăcitâre 
desvoltasă în dânsul obiceiul unei adinci reflexiuni în 
cât &şi a făcut el singur crescerea sea, pănă ce, cu multă 
muncă a devenit şi maestru în marea aită a scrierei. 
Starea societăței &l miera și jignea; viaţa socială a 
timpului amestecată de plăceri și de nevoi, &1 supara. 
Atuuce Ryusseau opuindu-se cu desăvirșire corupţiu- 
nei timpului seu, a vrut să aducă pe 6meni îndărăt la 
natură și în scrierele sale a esercitat prin intusiasm 
cea ce Voltaire făcusă prin ironie. In filosofie, Rous- 
seau au fost forte inconsecinte, de oare-ce instinctul 
geniului seu să scutura, adese „de propiele sale doctrini. 
În religiune, Rousseau a fost numai ua deist, şi morala 
sea este întemeiată numai pe consciință, și mai la ur- 
mă, o protestaţiune în contra scepticismului secolului 
al XVIil-a In politică, el a proclamat principiul dom- 
niei poporului. Rosseau este tot odată și an mare 
scriitor. Poet în prosă, el a sciut se dea poesiei fran- 
cese sămțămintul naturei ce ea perduse. Stilul, în ge- 
nere, este măreț, simplu și tare, ritmul frasei, varie- 
tatea și acurăteța espresiunelor, limpegimea perfectă a 
espunerei, fac din el un model desevărșit. Acuma, vom 
studia pe Rousseau în scrierele sale: In anul 1749, tri- 
mete la Academia din Dijon (Dibio) un memoriu inti- 
tulat: Le progrâs des arts et des sciences a-t-il con- 
tribut A corrompre ou ă, &purer les murs ? opul acesta 
este, paradoxal, îndrăsneț şi scris. cu 0 mare viociune, 
de sămțămiate, cu o mare dragoste a libertăței, a natu-
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rei și a datoriilor.. După un an scrie „Swr origine 
de Vinegalile parmi les homes, o protestaţiune cute- 
zătoare în contra despotismului. In 1759 retras la Er- 
mitage, scrie la Nouvelle Heloise un roman în formă de 
scris6ri, o carte slabă unde însă gasim părţi pasionate 
şi o filosofie forte eloquentă. Intăile sale teorii sociale 
şi idei de reforme le a desvoltat în urmă prin: Une 
letire A Dalembert sur les spectactes, su mai bine dis, 
contra spectacolelor; apoi în Contrat Social ou prin- . 
cipe du droit politique, tratat de cârmuire din care, mai 
tărdiu Revoluțiunea a luat principiuri și denumiri po- 

“litici; cartea, aceasta este o carte de metafisică, incom- 
plectă și conţine multe greșeli; în fine Emile s6u de 
Education, unde dice: „Tout est bien en sortant des 
mains de Dieu; homme nait bon, la soci6t6 le deprave; 
il faut donc revenir ă la naţure, reconstru.re la sociâte, 
qui n'existe qw'en vertu d'un pacte des hommes entre eux, 
et donner une €ducajion nouvelle „aux gencrations,.“ In 
Contrat social și Emile principiele sunt. falșe şi vede- 
rele esclusive, însă un sâmţemânt adevărat și generos 
le a dictat. Adevărul este întrecut s6u necomplect, 
autorul însă să încearcă a clădi mai mult decât a dără- 
ma ; el ne sileşte a cugeta asuprane'ne, asupra datorielor și 
drepturelo: nâstre, Condemnat pentru scrierele lui, Rous- 
seau ș'a căutat scăpare în Anglia, în urmă sa întors 
în Paris în anul 1770 unde după o boală a spiritului, 
în urma unei sănătăţi sdruncinate, și măi multe măh- 
niri casnice, a și murit de odată | 

Poesiu sea.  Inriurirea lui Rousseau asupra poesiei 
secolului seu a fost fârte mare, Locul nascerei și na- 
tura sea erau poetice, încât el a desfășurat în scrie- 
rele lui (și vorbim aci chiar de prosa sea) tâte aceste 
emoțiuui curate și poetice  Poesia lui nu are nemic 
meșteșugit nici infumurat, și conține în amănutele cele
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mai umile mii de emoţiuni adevărate și patetici: „Comme 
il aime, dicea, ă s'enivrer ă loisir des charmes de la 
nature, ă, se recueillir dans un silence que ne trouble 
aucun bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupâ 
de quelques viseaux, et le roulement des torrents qui 
tombent de la montagne!*  Poesia lui Rousseau este 
germenele poesiei de astăzi; în el poesia este o pasi- 
une adîncă, un fel de cult, un limbagiu sacru pe carele 
Dumnegeu și poeiul €l vorbesc în singurătate Etă chiar. 
ce face farmăcul a Confessions în care găsim tot odată 
cea mai mare putere și originalitate a sea. Rousseau 
cel mai mare poet a secolului al opt spre decelea nu a 
scris în versuri! Melodia a fost pentru dânsul o tre- 
buinţă sufletească ; căci el a fost chiar și un mare nu- 
sicant pe vremea sea. Apariţiunea lui Rousseau a im- 
piedecat mişcarea sceptică și materialistă care ducea la 
prăpastie credinţele şi artele. După dânsul, curentul 
a biruit. | | 

Mbiy.  Mavly (1709—1785) a, fost înaintea-mergă- 
toriul lui Rousseau. EI avea cunoscinți și cutezanță în 
găndiri însă nu şi imaginaţiune su eloguență. Mably 
a fost însă un istoric de merit. In apreciarele sale a, 
fost cel îutăi carele a sămnălat anahronismele -predece- 
sorilor sei în depingerea moravurelor și prejudecăţilor 
timpurelor ce aceştia descrieau. EI a studiat tâte mo- 
numentele istoriei şi tratatele sale Observations sur 
Phistoire de France precum şi Droit public de VEue 
vope fond sur les traites sunt scrieri însămnate chiar 
în gioa de astădi. 

CAPITOL XL.: 

Reforma cumpătată, | | 
Montesguwicu. Preşedintele Charles Secondat baron 

de Montesquieu et de la Brâde născut în 1589 mort în.
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1715 a fost cu Turgot cel mâi mare contimpuran lui 
Voltaire. 'Tendinţele sale în genere au fost tendințele 
secolului, însă amăsurate și sub învălișul alusiunei ; ju- 
risconsult și istoric fâră pasiuni şi fără vis de ideal. La 
începutul strălucitei sale cariere el scrie les Letircg 
persanes 0 satiră lesne şi mn cătoare unde sub forma 
unei intrigi de serâil şi unor picturi orientale descrie 
tâte strimbăturele și tâte ridiculele adeverate s6u în- 
chipuite a societăței europeâne şi unde gâceşte deja 
enigma ce o desvoltă în scricrele sale următâre, : 

Iu 1734 acest om însămnat publică Considtrations sur 
la grandeur et la dâcadence des Romains cară să poate 
defini cu drept chvânt întăia carte ce să fi conținut; în- 
vățăminte asupra adevăratei istorii a Romei, fiind că ea 
este tot: odată și cea întăie unde evenemintele antici- 
tăței sunt tratate sub un punct de vedere ce îmbrăţo- 
şază intregul lor. In opul acesta, ca și în Esprit des 
Lois, Montesquieu cel întăi, proscrie anecdotele perso- 
nale care sunt biografii şi nu istorie cum dice el însuși 
şi în al doelea punct el ajunge a desăvârși o unire îni- 
tre însași istoria oriiului și sciințele care să ocupă de 
lumea, dinafară, Etă dece Montesquieu a fost unul 
dintie întemeitorii filosofiei istoriei. Astfel în istoria, 
Romei, după Montesquieu, „aucun grand changement ne 
peut avoir lieu, si ce n'est par suite d'une longue serie 
d'antecedents, parmi lesquels nous devons rechercher la 
câuse de că qui pârait, aux regards superficiels, Pouvre 
dindividus. La republique ne fut doic paă renverste 
par Câsar et Pompe, mais par I'6tat de choses qui ren- 
dit possibles les succâs de Cesar et de Pompse... Les 
6v6nements racont6s par les historiens ordinaires, au 
lieu d'âtre les causes, ne sont que les Occasions sur 
lesquelles les vâritables causes agissent. On poiirrait 
l6s appeler -l63 atcidents de Vhistoire et ila doivent
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âtre considârs comme subordonnds A ces conditions 
vastes et comprâhen ives qui seules gouvernent en fin 
de compte la grandeur et la dâcadence des nations.“ 
Ştilul cărței este asemine demn de valora ei. 

După 20 de ani de muncă, Montesquieu publică al 
_doelea seu op încă mai renumit PEsprit des lois unde 
ştudează în ce fel legislaţiunea civilă şi politică unui 
popor să leagă întrun chip firesc cu climatul, pământul 
și hrana acelui popor: un alt mare progres. în chipul 
de a trata istoria, datorit 6răși lui Montesquieu carele 
prin geniul seu a anticipat mersul inteligenței omeneşti 
până a găci cea ce acea inteligență avea să dobindească 
în urmă ; și dacă une din conclusiunele lui unt astădi 
greşite aceasta să datorește numai faptei că sciințele 
naturale erau pe vremea lui încă prea înapoete, încât 
valora metodei sale remăne tot aceași, tot măreață și 
genială ; într'un cuvânt Montesquieu a îmbogăţit istoria 
când ei a adăugit cercetărele fisice şi a făcut'o mai tare 
când a dispărțit'o de biografie, adică de nişte amănunte 
feră mare imporianță şi adeșe ori fără autenticitate: 
„Les lois, dice el, dans la signification la plus âtendue, 
sont les rapports n6cessaires qui dârivent de la nature 
des choses, et dans ce sens tous les. âtres ont Ieurs 

„Lois, s. c. a, 

Monţesquieu nu prive,te omul ca o ființă abstrasă, ci 
„ mișcându-să în sînul lumei reale unde &l arată istoria ; 

el. cercetează legele în raportul lor cu guvernamentul, 
moravurele, climatul, veligiunea şi comerciul ; cronologia 
şi analele diferitelor popre dispar spre a fi înlocuite 
prin un nou ordin stabilit de rațiune care să impune 
istoriei. 

„ Montesquieu a avut un adevărat caracter de istoric 

mai mult cercetător de cât :dogmatic, mai mult 
ințeligent decât pasionat,. încât a observat și lumea
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morală ca un om de sciință. Și dacă acest ca 
racter s'a. făcut une ori pâte să amestece efectul cu 
causa  s6u principiul cu resultatul, 'reu și f&ră de cale 
filologii francesi a dilelor nâstre zugrăvese opiniunea 
sea politică ca 0 nepasare a fatalismului ; constituţiu- 
nea, anglese este idealul lui Montesquieu, câci pe vre- 

„mea lui nici nu putea să fie altmintere ; el-o esplică 
minunat, precis și clar, în câteva pagini. Politica pru- 
dentă, istorică și intemeiată pe rațiune și espenența, 
-a lui Montesquieu nu a pre fost de gustul Gmenilor 
noi a secolului al XVill-a. Astfel Helvetius, amic a 
autorului, ei scrie: „Je ne sais, dice cu mai mult cuvânt 
decât crede el însuși, si nos tâtes frangaises seront as- 
sez mâres pour saisir les grandes beautâs de votre 0u- 
Vrage...* şi mai departe : „vous prâtez au monde une 
raison et une sagesse qui n'est au fond que la vâtre 
et dont il sera bien surpris: que vous lui fassiez les 
honneurs,.. Quant aux aristocrates et ă nns despotes 

-de tout genre, s'il vous entendent, ils ne doivent pas 
trop vous en vouloir; c'est le eproche, que j'ai toujours 
fait A vos principes. 

Etă dece și nemărginita înriurire a Spiritului Legilor 
nu a fost imediată. | 

Buffon. George-Louis le Clerc, comte de Buffon năs- 
cut în anul 1707 mort în anul 1788, s'a urcat la: legele 
naturei prin studiarea neobosită a faptelor. „Aprâs a- 
voit rassembl6 les fa:7s les imonumenis et les traditions, 
il tâche, dice el, de lier le 'tout-par les analogies et 

“de former une chaîne qui du sominnt de Pschelle 
- des temps descende jusqw' nous,“ Sciința naturei no- 
bilă cucerire a filosofiei în secolul al XVIII-a a fost 
gloria lui Buffon ; el a admirat și studiat natura şi a fost 

„În serierele sale tot odată poet prin fcumuseţa imaginațiu- 
„hei şi a măreţieiline a stilului seu, Numit în anul 1739
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intendentul du Jardin du Roi, el a conceput frumâsa 
” ambiţiune de a scrie istoria naturei, şi după dece ani 

de muncă el publica cele trei întăie volume acestei lu- 
crări atit de intinse care au produs cea mai vie Ssensa- 

- ţiune în Francia şi în Europa. 
Phistoire nuturelle lui Buffon care începe prin la 

Thcorie de la terre şi să termină prin les Epoques de 
la nature cuprinde trei geci şi şese volume, unele scrise 
în colaborațiune, care au pus lumea în mirare şi a că- 
1ora cel de pe urmă este poate, între tote scrierele a 
secolului al opt spre decelea, opul carele a înalțat mai - 
mult imagivaţiunea omului. | | 

In tâte scrierele lui, Buffon a fost condus de spiritul 
de observaţiune și de spiritul de sistem pe care înalta 
sea rațiune le a atirnat de esparienţă și chiar cănd e 
vorbă de ipotese: „En fait de physique, dice, on doit 
rechercher autant les expâriences qu'on doit craindre les 
systâmes. C'est par des expsriences fixes, raisonnes 
et suivies que Pon force la nature ă dâcouvrir son se- 
cret. 'Toutes les autres m&thodes n'ont jamais russi « 
Da chiar acele sisteme Button le a impodobit astfel «n 
o poetică măreție, astfel imaginațiunea sea creatrice să 
„desfășură în a tot-putermcia ei încât impărtășeşte ceti- 
torului intusiasmul de carele este cuprins: ideele sale 
samănă a fi prea frumâse pentru a putea falşe. Multe 

„din conclusiunele sale sunt mare presâmţiri, spre esem- 
plu idea sviwrelor perdute. Buffon a gâcit multe mare 
adevăuri pe cari cu un secol în urmă le a dovedit 
Cuvier, 

In les Epogqurs de la nature (1718) pâte opul seu de 
capitenie acest ilustru naturalist propune cu 'cutezanța 
unei, imaginațiuni mărețe şi întrun, stil din cele mai 
“îrumose și strălucite, o nouă esplicațiune a globului, . 
Marea reputațiune lui Buffon a fost anume stiul gcu.
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Buffon este unul din cei mai mari scriitori a literaturel 
francese ; el a căutat mai vîrtos. nobleţ, maestatea şi 
armonia. Descripţiunele sale asupra animalelor sunt 
strelucitâre modele unei arte perfecte, Buffon n'a fost 
pote un spirit scrupulos esact carele să perfecționeze 
șciința prin metoda, ci unul dinti'acei care o crează 
s6u o: înrodeşte prin intusiasmul. Insă nu este mai pu- 
țin adevărat că sciința modernă, de şi mai precisă, to- 
tuși mult îi datorește. Bufion avea mândra consciință 
a marelui seu stil: „Les ouvrages bien €crits, dice el 

“în discursul seu de recepţiune la Academia francesă, 
sont les seuls qui passeront ă la posterit6... Les con- 
naissances, les faits et les dâcouvertes gagnent mâme â 
âtre mises en euvre par des mains „plus habiles. Ces 

-choses sont hors de Phomme: le style est lhomme mâme.« | 
„Tote descripțiunele sale sunt adevărate picturi, şi cu 
cât subiectul să înalță cu atit și Buffon să află în firea 
sea nobilă, frumoasă şi măreață ; astfel de pildă în fru- * 
mâsele sale închipuiri asupra stărei primitive a globului 
gice: „quand il fiut fouiller les archives du monde, 
tirer des entrailles de la terre les vieux monuments et 

 recueiller leurs dâbris... c'est alors qu'7 fixe que]ques 
“points dans Vimmensit€ de Vespace et place un certain 
nombre de pierres numâraires sur la route 6ternelle du 
temps!“. Cu tâte aceste Bufton are mai multă imagina- 
țiune și nobleță decât sâmțire şi emoțiune. Buffon este 
din şcoala celor carii vor ca tâte ideele să fie produsul 
semţirilor, 

CAPITOL XLI. 

 Slirgitul secolului al opt spre gecelea. 

_Bernardin de Saint-Pierre - (1791—1814) a descris şi 
el natura însă acolo unde Buffon vede o mașină admi-
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rabilă, el a vădut. într'ânsa un poem frumos; el a, fost 
un moralist poet carele spre a proclama pe Dumvegdeu 
şi Providența a compus limbagiul seu din tâte fenome- nele cele mai strălucitâre a creațiunei, cum dice el în. Suși în Etudes ale sale: il se presente dans une hum- 
ble vallce, occupâ ă cueiller des herbes et des fleurs; trop heureux sil en peut former, quelques guirlandeş 
pour parer le frontispice du temple que ses faibles 
mains ont os€ 6lever ă la majest de la nature,“ E! nu 
descrie anume, ci observă „ăutant  seulement qu'il est permis ă l'bomme d'apercevoir les ph6nomânes, et ă son cour d'en 6tre €mu.“ De acea picturele sale, fărină- 
cătâre prin amănuntele lor, sunt mai mult nisce fru- 
ni6se fragmente decât o mare concepțiune câ împreună- legătura. EI a; descris în “genere Sămțămentul şi nu a discutat lucvurele, şi datorește aceasta crescerei sale de 
poet care a fost lungă, dureroasă şi rătăcitoare precum şi amniciției lui J J. Rousseau carele îi spunea că „quand homme commence ă raisonner, il cesse de sentir,“ 
Sub” asemine imboldiri a scria el les Etudes de la: ră: ture (1184) unde eloguenţa lui Rousseat să preface a, 
densul în elegie In genere Bernardin de Saint-Pierre a fost un scriitor secundar ; însă totuşi a făcut un cap de operă, Paul et Viyginie o ceaţiune fărmăcătoare 
unde imag națiunea. poetului, adese ori plutitoare și re- 
tăcitoare s'a mărginit astă-dată în o simplă și fericită 
închipuire și unde afâm geniul întreg. a gândirei sule, 
- Andre Ohenier, (1762—1194) a, lasat ca opuri. postice 
sduylles, fldiea şi pudica diverses; muma sea fina greacă 
e) s'a pus încă în vrista de :14 ani de dile și-a tradus 
pe :Anacreon și Sapto, şi s'a insuflat în urmă de .aceste 
amintiri a copilăriei lui. precum şi. din Analecţa „lui 
Brunk;: Poesiele lui au fost nisce schiţe scrise cu.o 
artă nemărginită, simple, elegante, nisca inchipuini pre
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curate, 'scu încă nisce. espresiune ce amintesc mierea 
selbatică a muntelui Hymet; astfel încât: . ; : 

JI chantait de ces airs quwă sa voix jeune et tendre 
Les lyres de la Grăce ont su jadis apprendre. 

De acea şi idylele lui aveau un caracter adevărat 
îrumos, în care el sciea : 

.. Ramenant Pales des climats 6trangei's 
Faire entendre ă la Seine enfin de vrais bergers 

Andr6 Chânier vroea prin studiu și prin sistem. să în- 
troducă în poesia francesă geniul grec antic. Gândirea 
ca şi poesia sea este sensuală, însă de un sensualism 
grijit prin : frumuseţă. Chiar în la Jeune Coptive cea. 
mai frumoasă a. sea odă ce a scris'o în închisoare. în 

aşteptarea momentului fatal carele era s'el ducă la mârte, 

amorul ce concepe este numai un amor antic și păgân. 
Atît punctul de vedere cât și stilul lui Chânier au fost 
un progres. „uriaș. şi omenirea cât şi poesia trebue să 
jălească plângătoriul sfîrşit a poetului carele a scris că: 

Tel qwau jour de sa mort, pour la derniăre fois . 
Un beau cygne soupire, et de sa douce voix, 
De sa voix qui bientât doit lui âtre ravie, 

“ Chante, avant de partir, ses adieux la vie | 

- Boaumarchais. Pierre Augustin Caron de Beauimar- 

chais născut în 1732, mort în 1799 a lasat ca opuri 
principale: Memoires, le Barbier de Seville, le Mariage 
de Figaro şi mai multe drame, unde admirăm tot ca 
şi Ja Voltaire o vioşală ironică şi mușcătoare, un mare 
bun sâmț, o şagă activă. nesfirşită plină de viociune și 
une ori: de eloquanță ; însă cea ce Voltaire a făcut pen= 
tru „principiuri, -Beaumarchais să mărginește a face nt»
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mai pentru -une ori .care eonsetinți;... E] a fost în-.0pu- rele sale, dialectician, povestitor de “spirit, avocat Tă- vitor, une .ori șugubăţ, altă: dată eloquent și a sciut mal ales a face ca. interesul seu . particular să devie o. pro- blemă de libertate “publică, încâţ: Europa să să. ochpă cu opurele şi procesele; de presă. a: lui . Beâumarchais: In, comodiele sale. strălucitre:. ca, „acțiune, -vioșie, șăgt şi bun: s6mţ, Beaumarchais tot pleda::-e] ataca:pe acei 6meni „qui-se sont -donnâ; la, peine de :nâitre et rien de plus,“ , şi: sprijinea pe ghibaciul şi. sărmânul s6u bar bier căruia, nil.a.: fallu deployer. plus de, sciences et de calculs Pour. subsisţer. seulement, qu'on: n'en- a. mis de- puis cent ansâ gouverner. les. -Espagnes; qui.; sait. la chimie, la; phavmacie,. la chirargie, broche des piăces de theâtre, x6dige. des . joumaux, 6crit: sui la nature deş richesses . et risque forţ -de. mourir. ă .Vhâpital.& . Căci Figaro. e fiul oporului, mujicul, borghesia; care pănă a tunce n'a dl€ rien și care: de acum. înginte. sera : tout dacă nu i:.să. dă voe să fie gurlque .chose.. 

;: Btevoluțiunea francesă ;... Adunărele : naționale $ Mira: beau. 'Timpul teorielor. 6menilor de literatmă. trecuse, evenemintele: politici. au urmat, calea, lor fatală ȘI Duo terea a trecut în.nânele: Gmenilor de : acţiune, Ina dlunărele Raţionale.. devenite. puternici, ideile. şi “opiniu- nele filosofici a secolului, al: XVIII-a deveniră fapte in= grozitâre, . şi eloquența tribunej..:s'a. renăscuţ cu mare strălugire şi mareţie. , Adunarea „Constituantă vede oratori ca Monnier, Malouet, Tollendal, ce să însuflă de doctrinele lui, Montesquieu,. Voltaire ŞI Je... Rousseau, s6u pe Du- port, Lameti, Si6yăs şi. Varnave 3! adunarea - legislativă vedea pe -Condoreet, Xergniaud, (Guadet. şi. ecesele. lor intrupate. în . Danton şi Robespierre, precuru. și, pe Mis rabeau cel mai mare. dintre dânşii, , e „„ Gabriel-Honorţ, de Riquetti comite de Mirabeau. (1745
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—1191) a fost geniul eloquenței moderns, un geniu în- 
corect, putermic și une ori sublim carele unsa pasiunele 

poporului cu inteligența politică. EI a fost şi ateu ca 
alte mari iriteligențe a secolului, Condorcet, d'Alembert, 
Diderot, Helvctius, Lalande, Laplace şi St. Lambert 
In tinerețele sale a invațat fârte mult, și a îmbrăţoşat 
întăi câriera miliţară. In urmă a scris mai ruulte opuri 
din care trebue citat; mai ales Lettres de cachet care 
sunt 0 aparare a justiției şi a omenirei contră despo- 
tismului ; unele :opuri le a scris în cetatea: Vincennes 

unde a fost închis un restimp de 42 luni. Și el dâto- 
rește o parte din superioritate care l'a pregătit la rolul 

- estraordinar a omului cel mai eloquent din secolul seu, 
studiului adînc a constituţiunei Angliei şi a. Berlinului. 
In urmă a publicat un nou șir de scrieri dintre care 
vom cita la Monarchie prussienne; De la 1190 istoria 
lui este istoria însași a adunărei naţionale a căria săm- 

țăminte. gândiri, glorie și slăbăciuni să oglindesc în fi- 
gura acelui om carele, în una din dile giicând lui 
Dreux-Brâz6 : „Allez 'dire votre măitre que nous som- 

mes ici par la volont6 du peuple et qu'on ne nous en 

arrachera que par la force des baionnettes |“ a decis 
despre soarta Revoluţiunei. Discursurele- salg în Cor- 
pul legislativ sunt capete de operă de eloquență a tri- 

bunei; vom cita d. e. le Discours sur la banqueroute. 
Totuși în mijlocul strălucitului seu rol de opunător pu- 
blic, Mirabeau apară tot odată și regalitatea .cea ce era 
0 necesitate a timpului şi această aparare fiind. une ori 
cumparată a cam înitunecat gloria jui. Murind, ela 
strigat: „J'emporte dâns mon: cout le deuil de la mo- 
narchie dont les Q€bris vont âtre la proie des factieux“. 
O prorocie, căci darul de prevedere politică a făcut 
parte din geniul lui Mirabeau. Discursurele lui Mira- 
beau au isbit în toată lumea, însă, la dusul tatăi, chose
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tiunea artei disparând cu totul dinaintea chestiunei po- 
litice, une asemine discursuri nu puteau să aibă o per- 
fecțiune literară, astfel încât nu putem asemena pe Mi- 
rabeau lui Demosthen seu lui Cicero, cu tâte că să in- 
sufla de chipul antic Stilul seu este une ori greşit şi 
incorect; însă el era sigur de puterea sea, şi cuvântul 
seu convingea, râpea şi biruea. 

In mijlocul crimelor revoluţiunei stigmatisate de is- 
torie, nu trebue să uităm cucerirele definitive a civili- 
sațiunei care au fost bogată roadă a lucrărilor, a gân- 
dirilor și a scrierilor elâquente și cutezătâre ce com- 
pun literatura secglului al opt spre decelea și care por- 
nind din Paris cu 1789 au ajuns la emanciparea omu- 
lui modern. 

— ADP Pr ee



„. „ Periodul al săsălea. 
„Secolul al XIX-a. 
 GAPITOL XUIL 

_ “Literatura, impevinlui. - 

Clasicii decadenței. In secolul al opt-spre-decelea 
reforma curat literară a făcut propășiri cu Rousseau Şi 
Bernardin de St Pierre însă ca ecepțiune numai ; în 
secolul a] nou&-spre-ţecelea această reformă s'a înte- 
meiat de cătră ucenicii lui Voltaire, și a dat nascere șeâlei de poeţi carii s'au numit clasicii decadenţei. Dom- 
nia lui Napoleon, şi ea, a fost puțin priitoare pentru 
artele imaginaţiunei ; epopea să afla pretutindene, peste 
tot locul, numai în versuri nu; tutela puterei şi aci a | 
fost vătămătoare pentru artele ce credea, că le sprijinea 
penă ce și censura a şi rotit pe scriitori și disciplinat 
literatura, cu tot restul, 

Şcoala descriptivă. In mijlocul acestei decăderi lite- 
rare, lipsa de inspirațiune a, desvoltat genul bastard a 
poesiei didactice şi descriptive pănă a da numele ei u- 
ne: şcoli a câria șefa fost, Jacques Deiil!e (1738—1£13) 
carele, mulțumită, calităţilor sale literare lumeţe forte 
iscusite a ajuns a ascunde contimpuranilor sei tot ce'i 
falș și nepoetic în modul seu de a seria. Opul seu cel 
mai smerit a fost o frumoasă - traducere a Georgicelor 
lui Virgiliu, | |
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După Delille au venit Fontanes, Castel, Esmenard, 
Gudin, Ricard, Martin, Cournaud şi alţii carii s'au în- 
trecut întru a trata ori. şi ce materie seacă şi priveau 
stilul poetic ca un ce neatîrnat de gândire, ca un fel de 
podoabă mișcătoare ce s'ar putea aplica la ori şi ce su- 
biect. Poesia lor nu era altă decât-o prosă pospăită 
cu metafore şi une ori nisce adevărate gâcituri unde 
lucrarea materiali a versificărei ținea loc de interes şi - 
de viață literare care lipseau cu totul. Astfel s'a în- 
timplat și cu poesia povestitoare (la possie narrative) 
în roman unde găsim neînsemnătate de stil şi de gân- 
dire ca la D-na de Genlis, șagă grosolană și licencioasă 
ca la Pigault-Lebrun. scu slabi imitaţinni a sâmţelui mo- 
ral lui Bernardin de St. Pierre, ca la Fierce, Vinde, 
Monjoie su la D-le Cottin, Flahaut, Montolieu şi Kriidner. 

Tragedia. In tragedie vedem mai ales săcetoasa, li- 
teratură pseudo-clasică. Marii poeţi tragiei a celor doue 
secole din urmă au avut mai fiecare geniul și sistemul 
seu; în secolul al nouă-spre-decelea însă geniul a dis- 
părut, şi singur un fel de sistem unificat a rămas, cu 
o atit mai mare esagerare a defectelor sale cu cât in- 
spirațiunea acelui trecut âi lipsea. Intriga, dramatică a 
devenit o şciință esperimentală, să învaţa tinerilor po- 
eți a charpenter une pice, căci tre erau croite după 
acelaş calup: problemul final este pus de la actul în- 
tăiu, actul al doelea făgădueşte, al treelea amenință, al 
patrulea neliniștește și al cincelea închee ; şi dacă vom 
mai adăugi un somn, un pumnal, o conjurație, un otrav, 
confidenţi, tirade, metafore şi mai ales perifrase precum 
și nobleța de dicțiune, vom avea atuncea tragedia vea- 
cului; caracterul personagielor nu să desvoltă defel ; în 
cât toți întrebuințează acelaş stil, căci situațiunele vor- 
besc pr:n graiul lor de oare ce să face abstracțiune de 
caracterele s€u chiar şi de individualităţile unor ase-
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mine: personagii : tâte situațiunele sunt, spre a (lice așa, 
stereotipate. Spre a ne mărgiui la un singur: esemplu 
vom cita pe Brifaut carele după ce a conceput şi scris 
0 piesă cu numi spaniole, a strămutat'o de odată în ve- chea Asirie fără mai nici o schimbare, şi a chiamat'o 
Nnus al II-a, Asemine viciuri întimpinăm în cele mai 
bune tragedii a epocei imperiale mai ales în privirea 
calităţilor de dicţiune. Piesele lui M. J. Chânier sunt 
nisce- pledări politici scu morale, dar Tibăre al seu este un portret frumos și un limbut învățăment de istorie ; 
Templiers lui Raynouard dovedese erudițiune nu însă 
şi darul a poetului de a crea, încât opul acesta este o 
tragedie care nu are nici o acțiune Gustul secolului 
a mers până a înăduși geniul lui Ducis carele avea, -0 
adevărată poesie în inimă, cea ce vedem în tragedia 
sea Abufar o floare sălbatică a pustietăței care „ex- 
hale tous les parfums de vertu d'une famille patriarcale, 
cum dice corespondința sea privată. In Ducis carele 
a murit în anul 1816 vedem sămnele Înaintea- mergă- 
târe de reînoire care să arătau în tragedia clasică, Du- 
cis să însuflasă de Shakspeare, Letourneur îl tradusese 
şi Sedaine în Je Philosophe sans le savoir era potte sans 
le savoir, încât opiniunea publică începe a să clătina. 

Comodia. St înţălege de l4 sine că comodia -a avut 
mai puţin decât tragedia a suferi de strămtele ptejude- 
căți a școlei pseudo clasici. Cel mai bun autor comic 
a timpului a fost Picard (1769—18:8), el a zugrăvit 
viața de tote dilele; comodiele sale sunt desvoltarea 
unei maximi de morală practică, piesele lui sunt nisce a- 
pologe dramatici. Vom cita încă pe Collin d'Harleville, 
Fabre d'Eglantine, Andrieux, Alexandre Duval, Etienne 
și pe Nepomucâne Lemercier un fel de clasic carele a 
creat comodia istorică o comicărie nebunatică, 

- Poesia lirică. Representantul ei cel mai demn a fost
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Ecouchard Lebrun (1129-—1807). EL avea vioșie şi pre- 
cisiune însă feră mișcare de inima scu naivitate. 

CAPITOL XLII 

Renascerea stmţământului poetic şi religios. 

Chateaubriand. Am văgut cum reacţiunea spiritelor 
a produs în secolul al opt-spre-flecelea :năzuința, spiri- 
telor cătră sciinţele esacte şi cum au putut produce pe 
un Bichat, un Cuvier și mulți alți pe când să părăsea 
Șciința sufletului omenesc; îusă în mijlocul nenorocirelor 
revoluţiunei, fiecare partidă avusăsă suferinţele ei, şi 
fiecare credință pe martirii ei, încât pretutindene a. is- 
buhnit o nehotărită și sburătoare poesie plină de sufe- 
rinți, păreri de r&u Și speranțe amăgite unde iubirea 
înăscută: a, sufletului, aflându'se fără de obiect să hrănea 
cu visurele ei; încât inimele obosite de atite sguduituri 
s'au întors cătră religiune. Atunce a apărut Frangois-Ren 
vicomte de Chateaubriand (1768—1848) cel mai strălucit 
scriitor frances a începutului secolului al noue-spre-zecelea 
pe carele natura şi nefericirele Pau făcut poet ; căci surgu- 
nit, el a trăit în America, și s'a inspirat de frumuse- 
țele selbatice acesti tineri națiuni, tot odată el a călă- 
torit mai în toată lumea pe care a ștudiat'o ca artist 
și poet și unde a cules multe note şi impresiuni ce au 
însuilat în urmă mai tâte opurele sale; după aceia, în 
Londra, a cunoscut miseria, în urmă 6răşi, vădând pe 
muma sea murind, cu inimă a devenit religios: „Jai 
pleurâ, gise, et j'ai cru.“ Etă temelia credinței sale. 
Etă chiar şi principiul scrierilor sale ; prin sămțemânt 
vroeşte a renasce lumea ; el nu să încearcă a dovedi 
creștinismul ca adevărat, ci cu un mare sens filosofic, 
ca un ce frumos şia dis atunci: „Le christianisme 
est sublime,“ și a scris atunce le Gânie du christianisme
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unde adevărul să incunjuri de tot ce e mai frumos şi 
fărmăcător, Spre a presimți opiniunea publică, dă în- 
tăiă la lumină une episode a opului, pe Atala (1801) 
carele a apărut în Mercure de France. Atala este 0 
acțiune simplă însă pasionată unde măreţia pustietăți- 
lor să amestecă cu o credinţă aspră, în o limbă reînoită 
care să desfăşură. cu o lărgime şi -o frumuseţă neaudită 
pănă atunce. Afala a fost un eveniment public şi tradus - 
în tâte limbele Europei. 

Le Genie du christianisme este opul dogmatic a 'lui 
Chateaubriand a căruia resumă el însuși gândirea când ice: 

„C'est que, de toutes les religions qui ont jamais existe, la 
religion chrâtienne est la plus postique, la plus humaine, 
la plus favorable ă la liberte, aux arts et aux lettres ; 
que le monde moderne lui doit tout, depuis Pagricul- 
ture -jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices 
pour les malheureux jusqu'aux temples bâtis par Mi- 
chel-Ange et dâcors par Raphaăl, qu'il n'y a rien de 
plus divin que sa morale, rien de plus enviable, de plus 
pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte ; 
qu'elle favorise le: gânie, pure le goât, dâveloppe les 
passions vertueuses, donne de la vigueur ă la pensâe, 
ofire des formes nobles â I'&crivain et des moules par- 
faits ă Parţiste.* In adevăr Chateaubriand vorbeşte aci 
ca un avocat și nu ca un jude; el probează mai puţin - 
decât descrie şi înduoseşte, însă totuşi ajunge la ţinta 
propusă. Opul acesta împărțit în patru cărţi, conţine 
o parte dogmatică şi istorică cam slabă, însă restul, 
partea speculativă și estetică este tratată în mod supe- 
rior, încât este adevăratul titlu de glorie a autorului. 
Opul acesta a făcut o revoluţiune în gustul public şi 
în spirite, și mare lupte s'au încins. După moartea da- 
celui de Enghien, e! qă lui Napoleon demisiunea sea, 
reîntră cu strălucire în cariera literara și publică în a-
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nul 1805 pa Ren cel mai frumos al seu roman In a- nul 1806: el publică le Dernier” des Abencârages o fermă- cătoare recitare, amintire a călătoriei sale în Spania; apoi les Martyrs (1809) o aplicațiune a teorielor lite- rare desvoltate în geniul creștinismului. unde uneşte 
o mare esactitudine cu imaginațiunea cea mai străluci- 
tore, și unde în descripţiuni nici un poet nu Pa intrecut. Indeobște sămțământul imaginațiunei și mândria au fost 
totdcuna călăuzii lui incât opurele lui Chateaubriand 
conțin: mai mult presimţiri decât idei, geniul seu a fost 
prea împărțit şi prea iregular, și s'a pre întins asupra 
tuturor şc6lelor, clasica, romantică, filosofică și cea re- 
ligioasă - Astfel a fost și în politică. Ca scriitorel are mai multă imaginațiune și sensibilitate decât bun sâraţ și gust; admirabil pentru a deserie înfâțoșărele şi sce- nele naturei, ei lipsiea cunoscința sufletului omenesc ; culorist fără seamin, însă pribeag, el aducea în opurele sale o mare învățătură de amănunte mai mult decât o sciință adincă de composițiune. “Totuși Chateaubriand este f&ră îndoeală, cel mai mare nume literar a epocei sale, și după Voltaire, nici un. scviitor n'a esercitat în Francia o înriurire mai obștească. asupra inteligenţilor. După Chateaubriand vom cita ca, seriitori de merit pe Bonald și de Maistre, ambii. șefi a; școlei teocratice, -“ Louis comte de. Bonald (1753—1840) a fost teoriei: anul contra-revoluțiunei, o “mare inteligență ce să es- prima prin paradoxe. In scrierile sale, dintre care vom cita Zheorie du pouvoir. civil et rehgieuz, Du divorce, 
Demonstrations philosophigues du principe constitutif de la sociâte ş. a. Bonald așează atot-puterea în voința, lui Dumnedeu ; causa este Dumnedeu ; mijlocul, mijlo- 
citorul ; și efectul, Gmenii ; aceasta proporțiune âl face st umble mereu după analog:i, să reducă totul în for- muli și să facă greșăli de raționament, chiar el însuși
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chiamă sistemul seu „un râve politique qui demande 
prendre place .parmi tant de fietians et de romans moins 
innocențs.“ 

Comtele Joseph de Maistre a fost propovăduitoiiul 
teocraţiei celei mai sistematici în opurele sale Les Soi- 
ves de St. Petersbourg, le Pape și D'Eglise gallicane, un 
fel de ideal a supunerei cătră biserică şi unde găsim 
mai mult raționament decât rațiune. 
Doamna de Stail. Louise-Germain : barona de Staâl 

(1766—1817) era fiica vestitului Necker; piritul ei 
carele întruna a propăşit a ajuns a fi complect prin un 
mare intusiasm și sămțământ religios; şi în sînul filo- 
sofiei ea a sciut.a lăți spiritualismul fără a jertfi causa 
libertăţei. Ea avea snimă și talentul ei era ea Însași, 
propria ei viaţă; de acea şi convorbirea ei era încă 
mai minunată decât scrierele ei. In distinsul salon a 
mumei sale, unde a cunoscut de aprâpe pe Buffon, Tho- 
mas, Marmontel și alții, spiritul ei s'a deprins de cu vre- 
me cu materiele seri6se. Debutul ei literar a fost 
Lettres sur les 6crits et le .caractăre de J. J. „Rougseau, 
o laudă pasionată mai mult decât un op critic. Când 
a isbuhnit revoluțiunea, eu s'a unit cu mișcarea ideelor 
noue însă tot remăind monarhică. După moartea lui 
Ludovic a] XVl-a a întrat în viața politică prin R6- 
ezions sur la paiz adreșstes ă Mr. Pittel auz Fram- 
eais și Reflezions sur la paiz exidrieure et nterieure, 
opuri însemnate prin vioșia şi adîncimea gândirilor, prin 
eloquență și espreșiune. „In 1795, publică un Essas sur 
les fictions şi o Epitre au malheur ; în 1196 De Pinfluerce 
des passions sur le bonheur des îndividus et des nations, 
unde sub punctul de vedere a fericirei pasiunele sunt 
analisate cu o mare iscusință; în 1801 La litidrature 
considârte dans ses rapporis avec les institulions s0- 
ciales, un op însămnat, cam paradoxal, a căruia idee de
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căpitenie este nemărginită pexfectibilitate a firei ome- 
nesci. Persecutată de Napoleori s'a retras în urmă tu: 
Germania, unde a cunoscut pe Goethe, Wieland: şi Schil- 
ler. Atance a publicat- Delphine un român cam detet- 
tuos sub punctul de vedere a! aitei însa fin, viu şi elo- 
quent. în urmă a călătorit în Italia: unde a scris Corinne. 
capul ei de operă un op original şi duios, un fel de 
roman poem și de tractat de filosofie, unde să tutrece 
în depingerea inimei şi 4 sufâtului omenesc şi unde 
impreunarea imaginațiunei şi a geniului gânditor dau 
acestui op o originalit te care nu să va slăi. In 1810 
ea publică cartea de PAllemagne «are împreupă cu Co- 
rinne este capul ei de operă și în diua de astăgi încă 
cea mai bună carte asupră - Germanie! litetâre. [inpte- 
Siunea, generală ce lasă opurele d-nei de Stail ars un 
ce moral şi bine-făcător ; căci ea insuflă chiar virtute și 
dicea între altele : „Si Pon osait donner des conseils au 
genie, dont la nature veut âtra le scul guide, ce ne se: 
raient pas des conseils purement litteraires qi'on de: 
vrait lui adresser ; il faudrait parler aux poites comnis 
ă des citoyens, commei des hâros; il faudrait leur dire: 
Soyez vertueux, soyez croyants, soyez libres ; vespectez 
ce que vous aimez, cherchez limmortalit€ dans Vamour 
et la divinit6 dans la nature, enfin sanctifiez votre âmă 
comme un temple et lânge des nobles penses ne de: 
daignera pas d'y apparaitre.* Chateaubriand a dis de 
D-na de Stasi: „On ne saurait trop dplorer la fin pr: 
-maturce de M-me de Staăl. Son talent croiisiit, son 
style s'6purait: ă mesure qua la jeunesse pesait moins 
sur sa vie, sa pensâe se dâgageait de sou enveloppe st 
prenait plus Vimmortalite. a 

Ca contimpuran a Dnei de Staăl vom numi pe Royăr- 
Collară filosef și om de stat, carela în prelegerile : sală 
la facultatea de litere 4 arătat un mare talent dă cu:
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vânt, o dialectică puternică. și-o adâncă, convingere. Ro- yer-Collard a fost învățătoriul a îndoitului eclectism fi- losofic. și politic și s'a mărginit aname în studiul sin- gurei cestiuni a originei ideilor ce a cercetat sub doue puncte de vedere, ca meto dă sciințifică şi ca metodă: iştorică „Vanalyse du fait de perception,. Phistoire et la critique des opinions. des, philosophes modernes - sur ce fait.“ Prin această îndoită metodă invtțământul lui a creat o școală și a produs o Inișcare ce'i:a, supravieţuit-: 

| CAPITOL XLIV. .._. 

Restauraţiunea ; Germânia şi Anglia. 
„„Indoita,, țintă ce urmărește. literatura. Francia ur- 
mărea, pe vremea restauraţiunea îndoitul; scop de a res- 
tabili pe de o: parte pe noue temelii priucipiele sdrun- cinate de cătră, şecolul „precedent și.pe de altă parte de a răsturna „regulele de convenţiune. în literatură, âmbe. obiecte strins legate între : dânsele, încât, aceași șorgință să fâcă să renască 0 filosofie. religinasă şi o poesie, principiu obştesc carele a ajuns a fi în secolul al noue-spre-decelea cultul adevărului în sine, recunas- cut de bună voe şi interpretat prin rațiune în m&sura puterilor ei, Epoca noaştră afirma cea ce fusese negat un. secol înaințe tingând la adevărul recunoscut și dovedit. „; Năzuința, aceasta, s'a, aratat mai mulţ s6u mai puțin în tâte. genurele de fenomene sociale, în politică, prin şcoala doctrinară (Vâcole doetrinaire) care proclamă a» totputernicia, raţiunei şi. dreptul de capacitate, făcân du- se abstracțiune de nascere: în literatură, prin şcoală romantică (lâcole romantique) a căria partea cuminte pro- povedueşte cultul obştesc a frumosului, fră a, ținea seamă de obiceiurile, și modelele trecutului ; în filosofie, prin şcoae la eclectioă (I'6cole 6 ectique) hărăzită, la cercetarea ne»
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Părtinitoare al adevărului tn mijlocul doctrinelor tuturor 
sistemelor ; năzuinți restălimăcite ce au produs în poli- 
tică dogmul domniei arbitrare a numărului fără nici 
0 seamă a rațiunei; în literatură, cultul grosolan a a- 
devăratului fără seama idealului; în filosofie panteismul 
materiei. Aceste conflicte de adevăruri Şi. greșăli au dat nascere ferberei vuotoase ce slișie vremea . noastră în care și literatura a dat şi dă "prea multe dovegi. 
Ore cum în istoria literaturei francese trebue să consi- 
derăm acei cinci-spre-dece ani a, Restauraţiunei ca un 
period frumos şi bogat. Secolul al XIX-a samănă cu 
secolul al XVI-a, însă cu. restrăngerele unor oare care 
analogii El este o vreme de activitate, de amestecuri 
puternice și de fierberi grele. În poesie vedem. o. ne- 
impacare între idea, puternică însă felurită şi forma ne- 
sigură încă pe care să încearcă a o afla precum să în- 
cearcă atunce a, țlemisli o literatură care să tuchipu- 
ească. societatea conțimpurană. Pe când în secolul al 
XVI-a era vorbă de a se. dispănți de evul mediu, în 
dilele nâstre ţinta afost acea de a să lepada de ne- 
dreptele. imitațiuni clasici: noitorii au arătat atunce pe 
Germania cu evul mediu c'el. păstrase întinerându!l, : 

Scoala clasică şi romantică în Germania... Pe..vre- 
mea restaurațiunei şi ul oștirelor dușmane. aștdate în 
“Francia s'au introdus în ea literaturele Nordului și spi= 
ritul de :partidă s'a pus de a înlesnit une asemine idei 
ce au esercitat o aşa de mare înrturire. asupra . celei 
mai mare părți a scriitorilor francesi. In întăia jumae 
tate a secolului al XVIil-a. Germania a îimbrățoșat li- 
teratura, poesia și muravurele. francese, insă după res- 
boiul de gşepte ani ea îşi: a reluat . originalitatea. ei. şi 
atuucea a apărut acea. poesie_care să intrupeşte în. cân- 
ticele n Minnesinger, _ Această, revoluțiuna.a. fost ]ucra- 
rea întăi a elvetului Bodmer și apoi a lui. Haller. poet
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şi învățat de căpitenie, a tin&rului Klopstock, a lui Wie- 
land! carii tot odată: ștudiau și poesia ânglesă. Un a- 
jutor puternic a fost Lessină carele a vroit să surgune 
din teatru-ori ce alai, carele însă a surgunit tot odată 
și ori și ce ideal picând astfel în afectarea naturalului, 
cea mai rea afectare; piesele lui sunt procesul verbal 
ale naturei în loc de a fi o icoană vie a ei. Când însă 
s'a înalțat la însuși principiul imitațiunei, atunce a scris 
pe Laocoon unde a depins' cu cutezanță şi frumuseță 
rolul poesiei în opunere cu acel ale picturei. 'Tot-o- 
dată a venit şi marele sculptor Winckelmann, încât Ger- 
mania a, ajuns a fi mai: clasică decât Francia. 
“Goethe şi Schiller; înfățoşareă literaturei germane. 
Cu Friedrich Schiller (1759—1805) vestit poet tragic 
și istoric carele :avea o plecare intusiastă şi o price- 

“pete aduiirabilă a scenei, şi Iohann-Wolfgang Goethe 
(1749—1832) cel mai mare poet a Germaniei, poesia 

„ germană să arată în toată perfecțiunea -ei și notele legi 
organice a .desvoltărei ei sunt raporturele trabuitâre 
care răsar din firea lucrurelor. Ei părăsesc principiul 
celor trei unități spre a asculta de principiul adevarat 
din care s'a născut această învățătură. „Legea de im- 
greună-legătură, (dăs Fassliche) gice Goethe, stă ptin- 
cipiul ; și cele trei unități nu au loc decât numai dacă 
ajung la o asemine lege.“ SI 

“ Punetul acest de vedere era drept încât teatrul ger- 
înân Sa umplut de caractere adevărate. și vii, Wallen- 
stein.. istoria :resboiului de trei-dlece de ani cu marele 
proporțiuni şi înfeicoșatele ei învățăminte şii cu o mare 
ilusiune de adevăr. în amănunte; Goefz de Berlichin- 
gen, cel cu mâna de fer, viața feodală în întreaga ei na- 
atirnare 'selbatică și vitează; Egmună, Wilhelm Zell, 
renuscerea libertăței unde prin o artă admirabilă, eroul 
este un popor întreg, Omenii sunt aci nesciitori de sine
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pa scenă ca şi în viața lor; timpul este ua element da căpitenie a vieţei dramatice şi acțiunea poate să ss 0- prească une ori pentru a ne da putinţa de a gusta mai bine o situațiune pe când une momente lirici vin de Vreme în vreme st ne facă să audim și musica inimei și a semțirei. Un astfel de dram este scris şi pentru ideal, unde amănuntele cae sunt adevărul istoriei sunt tot oda 4 și poetisarea, ei Int'un cuvânt, aci, şcoala germană învață principiul cel mai înalt, acel a frumu- seţei obşteşti a vieţei, şi al identităței frumosului facie cu fiinta. Schiller și Goethe înfațoșază cele doue pu- teri de căpitenie a nohei poesii; Schiller este liric şi pasionat, și poet prin inimă ; Goethe este mai ales epic, şi domneşte asupra pasiunelor; personalitatea sea este feră de sfirșit şi îmbrățoșază tâte chipurele _vieţei și tOte epocele, afară numai de Faust acea Operă atit de Thăreață cât și de minunată în amănuntele ei, care este icoana întreâgă a gândirei lui, Goethe a iubit natura încă mai mult - decât istoria, cu pasiune ; credința, sea era un panteism înflăcărăt: ,0 natură, strigă el, de ce nu sunt un om dinaintea ta, Și numai un om! atunce aş avea pentru ce se trăesc & Iubirea sea pentru for- mă, pentru frumuseţa plastică, Pa întovărăşit ptnă la suspinul lui cel de pe urmă, precum și cuvântul lui cel din urmă a fost: Das mehr Licht hereinkommie! tot astfel cum a dia și Schiller doue dece și șepte de ani mai înainte: „Mă simt tot mai bine şi tot mai liniştit, « Pentru acești doi iluștri poeţi poesia era o disposiţie serioasă şi adiucă a inimei care nu'i a părăsit decât împreună cu viaţa, | 
Goethe și mai les Schiller au îniurit asupra lite- raturei francose a căria poeţi pănă atunce nu aveau personal eibie superior și carii nu Ştieau st afle în „lumea din afară o materie pentru căntecele dor În
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Franţa putem  asimâna îui Goethe pe Victor Hugo în 
cea ce priveşte iubirea pentru formă şi fcumuseță. După 
Schiller şi Goethe trebue să numim încă pe Klopstock, 

Biirger, Hoffmânn, Werner, fraţii Schlegel, Tieck, Her- 
der un om cu cunoscinţi forte întinse şi în sfirșit pe 
Niebuhr carele a operat o adevărată revoluţiune în dom- 

nia sciinţei şi deschis pentru istoria, conjecturală o cale 
a căria este intemeetoriul și care nu să va mai închide: 

În scurt, şi vorbim aci despre cei întăi patru dece şi opt 

de ani a secolului nostru, caracterele domnitâre a litera- 

turei germane, ca și înfăcioşarea poporului ei, iubesc a 

disparte gândirea de acțiune spre a'și gasi un adăpost 
în domnia ideilor, încât pe de o parte o asemine lite- 

ratură arată multă cutezanță şi mărire însă şi lipsă de 
măsură a realităţei. Germanii au puţin gustul și spi- 

ritul împreună-vieţuirei; Gmenii să apropie spre a să 

pune la lucru, însă să reslăţesc spre a gândi; încât pu- 
tem dice că şi de aci chiar s& naște la dânșii, în ge- 

nere bunătatea naţională, francheţa aspră îvsă sinceră, 
iubirea vechielor amintiri a patriei și a evului mediu 
leagănul acestor amintiri pe care 6l iubesc încă cu ini- 
ma dacă nu şi cu rațiunea. Germania este religioasă 
însă tot odată și tainică, și literatura ei totodată, visă- 
toare şi pasionată, sublimă și borghesă, învațat naivă 
și poporană. literatura germană națională de voe de. 
nevoe a înriurit asupra celei francese îmbiănd pe Fran- 

cesi prin emulațiune a să face și ei în adevăr Francesi 
şi în faptă, însuflețendu-le a să scutura de jugul for- 

mulei, acelei regule zădarnici intemeete de obiceiii şi 
care nu să razămă pe rațiune, ţintă la care para tinde 
pretutindene tâte silințele cele mai vii a secolului. . . 

Mişcarea romantică în Angha; Walter Scott, la- 
kiştii; Byron.  Reînvierea geniului. germanic a deştep- 
tat şi vechiul sânge saxon; anglii s'au pus din nou a
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să închina inaintea luj Shakapeara, și a venit și Walter Scott (1771-—1832) carele a fost un aeriitor de romane forte vestit cântăreţ poporan a Scoției și mai ales cân» tărețul evului mediu, cel de pe urmă menestrel ca poet; poesia lui avea o însuflare de geniu și era plină de graţie şi de uşurătate; el s'a lepadat însă de poesie îndată ce a înțeles pe Byron; ca prosator, întăele sale încer- câri au devenit îndată poporane prin tradițiunele ce a- minteau și prin caracterul lor supranatural parte romanesc parte borges. In urmă s'a făcut un adevărat prosator și a creat. atunce. romanul istoric, o epopee casnică şi prin geniul seu a sciut a reînviea tainicul trecut cu tâte că s'a mărginit în descrierea împrejură- relor gilnice a vieţei pănă a st dice de dânsul că ro- manele lui sunt une ori mai adevărate decât istoria. Același avânt german cătră ideal s'a aflat în Anglia și cu lakiștii (școala lacelor) Wordsworth, Coleridge, Sou-. they și Wilson. Coleridge era învaţat și tainic, Words- worth privea poesia ca o religiune, un fel de platonism creștin întemeat : pe - armonia morală al universului, încât. natura era pentru asemine poeți viețuitoare : 

The souding cataract i “ Hauntend me like a passion ; the tall rock, The mountain, and the deep and &loomy wood, Their colours and their forms, were then to me An appetite, a felling and a love. 
adecă: Cataracta mugedoasă ei urmărea ca o pasiune , stânca, înaltă, muntele, pădurea întunecată şi adînca cu colorurele și formele lor erau pentru dânşii un dor, un semțământ şi o iubire. In. mijlocul unor asemine . in- suflări panteistice lakiștii au adăugit o oare care. cău- tătură de, simplicitate în alegerea, subiectelor şi descri- erea lor, încât în genere le lipseşte viociunea în pasi- une și sunt nisce poeți spre a. dice așa, pasivi,
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“Byron (Lord George Gordon, 1188-1824), a fost un 
mare poet prin emoțiunele sale personale, însă 'aceste 
emoțiune sunt acele a unui secol întreg unde &rthii 
caută cu durere în adincimea vieței și iubirei lor. cea 
ce au perdut şi ce caută în zadar în mijlocul natarei 
neclintite, tot aşa cum a făcut Schiller cu Rasiber şi 

Goethe cu Werther, opuri care sunt ânibe espre- 
siunea “unei obștești obosire bolnavicedse a spirite- 
lor. In tâte opurale lui, Childe- Harold, Corsăriul, Lara, 
Manfred. și altele, Byron tot pe sineși, tot suferințele 
sale proprie ne descrie. “Byrou avea o mare inteligență 
şi o inimă iubitoare, încât chiar impietatea și ironis lui 
lasă să strebată 'o emoţiuhe vie şi dureroasă şi 0 poe- 
tică aspirațiune cătră un adevărat xiecunoscut tusă iu - 

bit. Byron a avut genii, însă o imaginațiune prea -ne- 

cumpănită spre a fi perfectă ; lipseşte frumuseţei poesiei 
lui Byron numai echilibrul moral. 

CAPITOL XLV. 

Renascerea poesici. ..: 

Spiritul literar a Restăurațiunei.  Mulţerită întim- 
plărelor politici, întăii ani a Restauraţiunei nu au putut 

să fie priitori literaturei, pănă ce împrejurărele au pre- 
gătit o schimbare în literi, și anume năzuințele reac- 
ționari, precum am vădat aceasta cu Chateaubriand şi 

D-na de Stai]. Monarhia legitima căutând drepturi î în 
trecut, Gmenii sâmțiră nevoea dureroasă a unei credinți 
şi literatura găsi in 'evul dinainte inspirațiunele ei ; stu- 
diele îştorici s'au trezit, evul mediu a devenit obiectul 
unui nou cult, literatura s'a rădicat; în contra legelor 
arbritale a poeticei, și â căutat amotul pasionat â 'Dâ- 
turei unde unii nădejdueau să afle o credință nouă. 

Musa frantesă; oposițiunea, Erminentul critic Sainte- 
Beuve a descris astfel întăiul cenaco! din anul 1824:
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Bientât il se forma dans les boudoirs aristocratiques, 
une, petite sociât€ d'6lite, une espăce d'hâtel de Ram- 
bouillet, adorant Part ă huis clos, cherchant dans. la 
poâsie un privilăge de plus, râvant une chevalerie dorce, 
un joli moyen âge de châtelaines, de pages et de may- 
raines, un christianisme de chapelles et d'ermites,“ unde 
literaturele străine aflau primirea cea mai bună şi unde 
Walter Scott mai ales era gustat atit pentru marele 
seu talent cât şi pentru opiniunele sale tony, 

La muse franguise reculegerea periodică a timpului 
a fost centrul și tribuna acestei mici lume literare unde 
se tipăreau opurele tuturor scriitorilor amici şi mai cu 
seamă poesiele prea duese după frumoasa poesie lui. 
Andr6 Chenier la Jeune malade, şi unde aflăm deja 
nume ajunse în urmă mari, pe V. Hugo, Alfred de Vi- 
&ny, Emile Deschamps. In asemine condițiuni critica 
literară a fost grea. In mijlocul unor păcătuiri 6re care 
totuşi această societate țintea întru a, „fortifier le souffie 
divin, ranimer. la flamme cleste, c'est ă quoi tendent 
aujoyrd'hyi tous, les, esprits. vraiment supârieurs,“ pre- 
cum. 'scțiea, criticul ei D. Hugo. Mai toți însă înţăle-. 
geau; atunce prin o asemine,.- reînviere, restabilirea, au- 
torităței monarhice şi bisericeşti: Aceste le a cântat d. 
V.: Hugo în întăele. sale Odes, Lamartine în întăele sale 
Meditations şi Lamennais in Essai sur Pindiftrence sub 
conducerea ilustrului Chateaubriand șeful șcOlei. Doc- 
trinele literare a Musei francese pregăteau încercărele 
reformei. literare cunoscute sub numele de romantique. 
în care poesia cavalerismului: avușese. ca întăi grai 
limbele neo-latine, limbele . romane de unde chiar. s'a 
dat numele de roman: pentru poemele scrise în acele 
limbi.  Atunce s'a inceput, aşi bate puțin joc de acei 
ce.prea iubeau perifrasele mitologice. Guiraud mai ales” 
sfătuea critica a proclama „non pas de nouvelles doc
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trines, mais les principes ternels du vrai et du beau 
fond6s sur les plus anciens livres du monde, la Bible 
et PIhade; alţii propuneau genul lui Racine și Boileau; 
alții eară vroeau să se lepede de Goethe și Byron; în- 
tr'un cuvânt ucenicii tinerei școli din 1823 erau mai mult 
uniţi prin năzuinţi decât. prin idei, căci opiniunele lor 
obștești erau datorite mai mult politicei și religiunei 
decât artei. 

Alăture cu aceasta literatură aristocratică să afla și 
opiniunea, liberală care nu era un partid ci o oposițiune 
numeroasă care lățindu'se cu încetul a devenit în urmă 
majoritatea naţiunei. Aceasta. se: legă 'de tradiţiunele 
lui Voltaire. Şi ea a produs pe poeții şi prosatorii sei 
vestiți, astfel dacă pe de o parte să aflau postii ca, 
Chateaubriand, Victor Hugo şi “Lamartine Și prosatori 
ca Lamenais, dincâce se afla ca poet Bâranger şi ca 
prosator renumitul Paul-Louis-Courier. : Ii 

Intăele ode a D-lui Victor Hugo. DI. Victor Hugo: 
este născut în anul: 1802. Intăele sale Odes et Bal- 
lades după ordina de publicațiune sunt următârele: Odes 
(1822), romanul ' Han d'Islande (1823) Odes et Ballades 
(1824) romanul Bug Jargal (1826) dramul Cromwell 
(1621) dramele Hernani şi Marion Delorem (1829), les 
Orientales (1829) les: Feuilles d'automne (1830—1831). 
In acest întăit al seu period" calitățile și defectele să 
află încă în germine și talentul mai mult în amănunte 

„decât în concepţiunea; aci deja apare amăgitoarea 'fru- 
museţă a antitesei ce Pa farmecat în urmă atit de tare; 
ear frasa, e curată, corectă și academică.. 

Alphonse de Lamartine (1790—1860). In mijlocul po- 
eţilor a Musei francese carii, unii prea slabi alţii prea 
tineii îns&mnau mai mult decât mulțumeau nevoea mo- 
vală â ţerei vine Lamartine carele în vrâsta de trei deci 
de ani publică întăele sale Mâditations. Pe atunci La-
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martine era deja un adevărat poet liric în toată pute- 
rea cuvântului, căci el a scris cu inima sea și tot cea 
scris a fost espresiunea unui sămțământ adevărat, şi a- 
ceasta fiind că educațiunea sea religi6să cât şi tainica 
înriurire a mumei sale Vau predispus a deveni un alt 
fel de poet decât cum erau cei de pe atunce, încât el 

nu a putut nici înțelege nici iubi „la poâsie toute ma- 

terialiste et toute sonore de la fin du dix-huitiame siăcle 
et de PEmpire, celle de Delille et de Fontanes.“ Cum 
dice singur în Confidences și Raphail; încât educațiu- 
nea sa a fost „une 6ducation philosophique de seconde 
main corrige et attendrie par la maternitâ,“ căci în- 
riurivea mumei asupra viitorului literar și poetic a lui 
Lamartine a fost nemărginită: „Mon &ducation, dice el 
însuși, 6tait toute dans les yeux plus ou moins sereins, 
dans le sourire plus ou moins ouvert de ma mtre...« 
o educațiune de instinct. In urmă el călătoreşte în I- 
talia unde remășiţele Fosului și a Colyseului a fost „son 
meilleur cours d'histoire.“ Autorii sei de predilecțiune 
au fost Fenlon, Bernardin de Saint-Pierre sau Mac- 
Pherson și Ossian „ce poite du vague, ce brouillarăd 
de limagination, cette plainte inarticule des mers du 
Nord.“ Incât nimene ca dânsul n'a înțeles mai bine 
splendrele, suspinele, freametul, solemna tăcere și su- 
flarea Creatorului în mijlocul fenomenelor universului, 
[tă care sunt semțămintele ce descriu les Mâditations 
unde “simpatica sea voace proclama prin sufletul seu 
providența lui Dumnegeu şi nemurirea, sufletului ; încât 
poesia sea, ca în Fhvire Şi în le Lac nu mai era la dân- 
sul un joc zadarnic a spiritului ci apostolul religiunei 
obştește. In cea ce privește stilul seu, tot el Pa definit 
bine în Rophaăl când a gis: „Quels  bercements vo- 
luptueux de paroles ă demi-voix et de phrases râveuses 
et balbutiantes qui semblent vous envelopper de rayons,
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de murmures, de parfums, de calme, et vous conduire insensiblement, par l'assoupissement des syllabes, au repos. de Vamour, au sommeil de Vâme,“ sau încă: „Les po- 8tes cherchent le genie bien loin, tandis qu'il est dans, le coeur, et que quelques notes bien simples, touchees, pieusement et par hasard sur cet instrument mont6 par Dieu mâme, sufâsent pour faire pleurer tout un peuple,“ In anul 1823 Lamartine publică Nouvelks  midita. tions pottiques şi în 1830 Harmonies pottigues et reli. Jieuses, unde inspirațiunea e mai largă, şi religiâsă, cu mai multă cutezanță. Aceste FHarmonig sunt nisce a- devărate imnuri pline de intusiasm și mărire unde poetul a ajuns Ja culmea, talentului seu, Căci în Jocelyn (1836) și la Chute d'un ange (1838) calitățele sufletu- lui poetului, Singurele poate ce le are cu melodia es- „ Presiunei, sunt deja tulburate; căci în genere Lamartine. nu are nemic nici cumpatat, nici atic, nici acea -perfecță, rațiune în arta scrierei nici acurateța în zugrăvire: po. esia, sea are o mledoire bolnăviciâsă. 
Casimir Delavigne (1191—1843) a fost un scriitor ghibaciu, și un versificator minunat cu puțină însă, inven- țiune sau avânt și unde pretutindene să vede. munca; el a scris tragediele leş Vâpres siciliennes, le. Paria Şi Marino Faliero, comodiele Les Comediens, și PEcole des vieillarăs şi elegiele les Messeniennes opul. seu cel mai bun unde descrie cu strelucitâre amânunte ideele lumei întregi, cea ce a şi dat opurelor sale 0 mediocri- tate care a putut însă s'ei Supravieţuească, 
Bâranger (1170—1857), a, Publicat cinci reculegeri de cânteci între anii 1815 și 1833. El avea o originalitațe” forte vie: „Mes chansons, c'est moi et le peuple c'est ma mușe“, dice el cu drept cuvânt. Branger era po- Porul ainsi que ses amours și 6şi iubea numai patria. sea încât aceasta vnire între un om şi un popor a dat.
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opurelor sale putere şi viogie. Bâranger este cel mai 
frances, mai naţional şi mai cumplit dip: poeţii, francesi 
a secolului nostru, 
Om din popor: el a cântat pentru popor încâţ 

„il a renoncâ ă la pompe des mots,“ E) este aderk- 
ratul chanscnnier national al Franciei, și s'a inspirat, 
de ideele lui J.J. Rousseau ; însă a sciut se creeze un 
gen deosebit incât a rădicat cânticul la înălțimea odei; 
tâte cânticele. sale au drept mijloc o idee adevărată, 
ingeni6să şi dui6să care st termină pria un refeain, un 
fel de rimă de idei care leagă impreună - lucrurele, 
tot aşa cum rima obicinuită leagă sonurele. Beranger a 
fost poet, poporan cu vocaţiune încât a devenit un poet 
adevărat artist. Musa lui a atins înălțimea  impresiu-, 
nelor de veselie sau de măhnire a unui întreg popor 
de oare ce cum a, dis el însuşi în fărmăcătoare şi ins- 
tructiva precuvântare a ultimei sale edițiuni: „c'est dans; 
le. style le plus grave que le peuple veut qu'on lui parle. 
de ses regrets et de ses espârances.“ Multe din cân- 
ticele. patriotice sau morale a. poetului sunt adevărate 
ode precum Mon dme, le Dieu des bonnes gens, le cina. 
Mat, la bonne Vielle, De. acea şi Franța întreagă cu- 
noştea poesiele lui Bâranger. Precisiunea stilului, seu. 
asemine a fost. mare, căci el a lucrat mult la aceasta,. 
0, Pigcisiupe atică însă toţ odată și francesă. Totuşi poesiele lui Bâranger au păcătuit adese ori înaintea. 
moralei şi respectului cătră religiune 

CAPITOL, XLVL. | 

Eloquenţa pe vremea Restauraţiunei. 

Charles Nodier. (1783-—1844) a fost filolog invaţat 
naturalist, curios, scriitor. de. romane, gramație, bibliofil: 
pasionat. și ca unul d'intre apărătorii opiniunelor regale
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a scris asupra tuturor subiectelor cu o ușurință de ne- credut şi cu un farmec de dicţiune cam pregătit însă. O- purele sale cele mai vestite sunt romanele Jeas Sbo- gar, Therşe Aubert, Le peintre de Salzbourg, M-lle de Marsan, şi Smarra unde în lucrarea de reînviere a se- 
colului al noue spre decelea acest ciseleur de lungage 
nu va zări decât cestiunea literară a căria el unul din 
cei întăi a înţeles venirea apropiată; opurele sale filo- sofice sunt Examen critique de la langue frangaise şi - Dictionnaire des onomatoptes. Nodier a fost mai mult uu artist în sciință și în stil, un povestitor farmecător 
și un umorist ghibaciii. Cea mai bună descriere a ge- nului de talent lui Nodier o afim în Portraits Hite- 

"vaires lui G. Planche pe care 0 reproducem în original: 
„C'est partout “et ă tout propos, dans la description 
d'un paysage comme dans Panalyse d'une passion, dans la revelation d'un caractere, dans le recit d'une catas- 
trophe, dans la peinture d'un amour frais et jeune, le mâme style harmonieux et souple, diap6 comme les 
ailes d'un papillon, nuanc6 de mille couleurs, dâlicat et 
parfumă comme les fleurs! d'un gazon au premier jour 
de mai. Sa parole ne ressemble ă ancune autre parole; 
il la dâvide comms un ruban qui commence on ne sait 
că, dont il ne peut pas mâme predire' d'avance les cou- Jeurs varices, qui ne finit que lorsque lui-mâme en tranche 
la 'trame et qui 'sans cela, se dâroulerait a Vinfini et 
incessament.« a i 

Paul- Louis Courier. (1713—1825) a fost d'in oposiți- 
une şi in opurele sale poateunul din -cei întăi prosatori 
a se olului; el înainte. de tote este. un artist în stil, ca 
idei însă un liberal cam borges, dar cu forte mult spirit. 
Astfel să arată în Zivreţ, Gazette du Village şi mai a- 
les în Pamphlet des Pamphlets. Forma mai ales este 
la Courier de. o rar perfecțiune. EI era fârte învaţat,
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cunoștea fârte bine limba secolului al șise spre gecelea 
pe care'l admira și a personificat începutul revoluțiunei 
literare a timpului. In 1834 Armand Carrel a publicat 
Les auvres compleles lui Courier. a 

De Lomenais, Fâlicite-Robert de Lamenais (1782— 
1854) din partidul religios ultramontan, apărătorul în- 
flăcărat a unităței, caută adevărul în armonia tuturor 
inteligenților inchipuită prin autoritatea socială şi reli- 
gioasă. In cariera sea filusofică Lamenais înfățoșază 
multe: contraste ce să pot constata în opurele sale Essai 
Sur Liidiftrence (1811-—1823), Esquisse d'une philo- 
sophie (1840) şi Paroles d'un Croant (1833), şi celor 
cei bănueau nestatoinicia doctrinelor sale opunea acea- 
stă -vie apologie: „Ceux qui annoncent hautement la 
prâtention d'âtre invariables, qui disert : „Pour moi, je 
msi jamais 'changâ, ceux-lă s'abusent ; ils ont trop de 
foi dans leur imbecilit;. Vidiotisme humain, mâ&me soign€, 
cultivă sans relâche, avec un infatigable amour. ne va 
pas jusqne. li, ne saurait atteindre î cette perfection 
ideale.“ Şi, ori cum, multe din schimbărele : opiniunelor 
sale, erau nisce desvoltări- logici şi naturale. N 

Intăiul volum asupra PEssaj sur Pindiţțârence en ma- 
tiâre de religion a apărut în anul 1817 și a respuns la 
nevoele” tainici 'a - timpului, de oare ce nepasarea 
în' religiune încetează de îndată ce e sămnelată. 
Această carte era o critică numai unde combătea 
sistemul: nepăsătorilor în materie de religiune cu o vio- 
ciune de mult necunoscută Bisericei, însă numai cu ro-. 
lul uşor a negațiunei. In tomul' al doele începe partea 
positivă a sistemului ; autorul cercetează temelie e sigu-" 
ranței, respinge sămţ&mântul sau revelaţiunea imediată 
ca şi raționamentul sau discuțiunea şi proclamă aufo- 
ritatea, ca mijlocul obştese ce dă Dumnegeu Gmenilor” 
spre a cunoaşte ori-ce adevăr, în fine ca singura teme»
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lie a ori căria siguranțe. In afară. de religiune, Lume- nais așează, autoritatea absolută morală şi politică în judecată, „le sens commun“ în opiniunea genului o- menesc. Betrâna Biserică nu a îndresnit a'și însuși sublima ambițiune ce Lamenais avea pentru dânsa. şi atunce clădirea democratică căria Lamenais vroise a da drept culme atotputernicia pontificală a remas în gândirea luj curat democratică şi apostolul s'a prefacut în tribun. Lamenais a fost mare prin. silințele ce ş'a dat spre a rădica clădirea, societăței spirituale, lăţind'o.. îndestul spre. 4 putea îmbrățoga întrun Şingur punct, tâte pro- gresele şi, tote ideile, cum arată el aceasta în les Es- quisses d'une philosophie ultima a sea lucrare unde pare că a ajuns în liniștea meditațiunei forma lină şi defi- nitivă a gândirei. sale. 
„Beniamin Constant. (1767—1830) născut în Sviţera și crescut parte în Germania şi: parte în. Anglia a a- juns a deveni un Spirit liberal și individual în politică, în literatură, în religiune, ca și la, tribună. unde ca pu- blicist. și orator, a devenit. cum. am gice astădi leaderul. Şi şeful șc6lei liberale. Considerând guvernul ca un reu, trehuilor ce, urmează a fi mărginit cât de mult, tinta, lui a fost de a restringe „autoritatea. In. materie, de, credinţă, cu o. toleranță filosofică. el considera. reli- giunea ca un semțământ carele să Tădică în inima 0- mului și. caută a, închea cu Dumnegdeu un raport; inili- vidual, și află, în diferitele instituţiuni bisericeşti. tot; a- tite încercări Spre a satisface prin . doctrine, simbole şi cult, instinctul neperitor carele. ne. atrage spre cele nesfârşițe, şi unde, dice el, s&mţămeântul religios singur este; neperitor și nu formele. religi6se. Benjamin Con- stant, să, închină, inaintea, creștinismului „qui a introduit dans le inonde la libert€ morale et politique, qui a ctg dâdaign6 au dix-huitiome sitele parce qu'on ne la pas
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eompris“ și alure: „La phiiosophie ne 'peut jamâls reine placer Ja religion que d'une manie thâorique, parce 
qu'ellă ne commande pas la foi, et ne peut devenir po- 
pulaire .... car “pour eniployer la relidion comme un instrument, il faut mavoir pas de zeligion.« şi unde coă- 
chide gicând: „Lrinerâăulite wa auicun avantage pour 
la libert6 politique, ri pour les droits de Pespăce 'hu- 
maine; au contraiie elle psut ftapper de mort les ini: 
stitutions abusives, mais plus infailliblement encore, ellă 
doit mettre obstucle ă la renaissance: de toutes. celles 
qui prâserveraient des abuis.« Benjamin Constant a în- 
fățoşat transiţiunea păcinică de Ia un 'secol la'âltul O. 
puiele sale sunt Oours de Politigui constitutionelle, De 
la religion considârde dans sa source, sds formes et ses 
developpemenits, romanele Adolphe şi Cicile și tragedia 
Wlistein. Gloria tea 'mai poporană a sea este âcta 
de orator pârlamentar, căci Benjamin Constant a fost 
cel mâi spiritual, cel mai ghibaciti şi cel mai fecund 0- 
rator a timpului seu. Stilul scrierilor sale şi chiar stilul 
tribunei era atit de perfect ca. formă şi plin de seduc- 
țiune, încât critica a dis chiar că: „peut âtre mâme 
ses discours sont-ils trop finis, trop părles, trop ing6- 
niux pour la tribune. —: 

CAPITOL XLVIL 
"Critica şi istoria. 

Ze Globe (Diarul Globul). Mişcarea literară cunoscută 
sub numele de romântisme și tucepută cu, diatul'1a 
Muse frangaise să hotăreşte mai mult de Ia anul 1804 
încâce. Ea să pătrunde tot mai mult de insufiărele |i- 
berale precum să constată din diarul le Glcbe în carele, 
timp de şăse ani, o întrunire de tineri sciiitori plini de 
106; de sciință şi de cutezanță 85 luptă cu.-0 vioyia da
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stil, o .hotăvire de gândire și cu o ţintă fățişă spre a aplica tâte conzecinţele „hbertăţilor. politici al artei, fi. losofiei şi xeligiunei. Atunci sub direcţiunea lui Pierre Dubois vin şi să aşează Pierre Leroux, Sainte-Beuve, Damiron, Jouffroy, Duchâtel, Vitet, Magnin, Patin,. R6- musat și Duvergier de Hauranne, Dubois îşi reservă esamenul teatrului frances unde presimte că au să vie luptele cele mari şi unde cu mult bun sâmţ opuna şs- toria la. cadrele. de convențiune: „Oă sont, întreabă el, les inventions qui pourraient iei rivaliser avec la râalitâ? Quel homme pourrait se flatter d'avoir plus de poâsie dans Vesprit. qu'il n'en ressort de toutes ces scânes de desordre, de passion, de fanatisme, d'hypocrisie et d'in- trigue ?* Cu tâte aceste critica, lui nu slăvește realis- mul; din contra el vra ca tragedia să ajungă la ideal prin mijlocul adevărului şi al imaginaţiunei. Le Globe a. aratat mare spirit de inţelepciune și de înalta critică şi a, înriurit nu numai asupra: întregului public literat din, Francia. ci şi asupra: Germaniei unde Goethe patri- arhul literaturei moderne admiră atit opurele cât şi u- 

nitatea de, spirit.a colucrătorilor. acestui. diar după dân- sul „cel „mai ințeresant al”, epocei. Ra 
La Sorbonne. Acest vechiu collegiu 'teologic, trecut cătră Universitate în anul 1808 a fost afectat în 1821 

pentru Facultăţile de. teologie, de. literi și de sciință. 
In 1527 și 1828, trei profesori de o mare inteligență și erudițiune, vin: și redeschid cursurele lor suspendate 
de şăse ani și însuflețtudu-se. de aceleşi. principii ca şi 
Globul dau. ucestui invăţământ importanța unei instițu- 
țiuni politici. . Sucesul acestor cursuri a fost imens. Cu 
dânşii literatura pănă atunce râce să razama, pe filoso- 
fie și pe istorie. | | 
 Villemain (1191-—18170) profesor, scriitor și politic a 

gcris ca opuri principale le Zableau du diz huitiâme
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siâcie (cursurele sale din anii 1827, 1828 și 1829), Med 
langes historiguea et litidrairea; Lascarie cu les Grecs 
au guinzidine sidcle, Histoire de Cromuell unul din cele 
mai frumâse modele de composițiune istorică a seco- 
lului nostru și în fine Cours de lu literature Francaise 
cuprindând şi Zableau de la literature au moyen -âge 
(cursul din anul 1830); dela 1848 ela părăsit politica 
şi s'a consacrat esclusiv literilor. Dela 1835 a de- 
venit secretarul perpetual al Academiei .francese, unde 
a redactat fiecare an raporturi academice asupra pre: 
mielor și unde a aratat un mare farmec de cuvânt şi 
de spirit; cursurele lui erau nu numai lecţiuni. ci. încă 
şi modele de eloquență; el s'a înalțat forte: sus ca critic, 
încât, după afirmațiunea lui Goethe însuși, a putut, :ca 
critic, judeca pe însuși Voltaire în calitățele şi defectele 
sale... Ultimele sale opuri:sunt Etudes de la littârature 
ancienne et îtrangire, Souvenirs contemporains şi ale 
tele; opul seu: de căpitenie este „Cours de, httcrature 
au XVIIL-e sitcle şi Cours de liticrature du moyen-ăge 
care au lărgit câjle critice: moderne. e 

Victor Cousin (1192—1867)... Invăţământul lui Cou: 
sin a fost curat şi aspru filosofic; el a urmat, întăiti 
şcoala scoțeză, în urmă 'a studiat, limba germană, a. că: 
lătorit în Germania, a studiat pe Kant și pe, Hegel maj 
virtos, și întorcândw'se în Franţia, a sciut să. traducă 
în un limbagiii frumos și nobil teoriele acestui puternic 
Spirit. In literatură asemine înriurirea lui Cousin a fost 
mare și a aşeţlat chiar temeliele esteticei în cartea sea 
Sur le fondement des idies absolues du vrai du beau 
et du bien, unde stabileşte că pentru posibilitatea unei 
teorii a belelor-arte „il faut qu'il y ait quelque .chose 
d'absolu dans la beaut6; comme il faui quelque chose d'ab: 
solu dans ide âu bien, pour qu'il y ait: une science mo- 

„Tale.“ El așează mnesfirșitul ca „lorigine st le fond?
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ment de tout ca qui este inttinea arta la tâte 'geaăălă artel' şi sub” axtă, natura și tâte gradele frimdiuiățal fireşti, EI înthiu d avut cutezahța pânială de ăi da următoare cohclusiune admirabilă în una din prelegere sale: „I/art ne doit Servir ă aucune fin: il ne tient ni ă la morale, ni ă la religion ; mais comme elles, il nous approche de Pintini, dont ş] nous manifeste une des formes. Dieu est la source de toute beaut, comme de toute vârit6, de toute religion, de 'toute morale. Le but le plus €leve de Part est done de reveiller ă sa mabiăre la sentiment de Lirfni . 
Cursul lui Guizot; despre carele vom vorbi mai de- parte, a luat ca întregime forma istorică și aceasta cu atita superioritate încât Guizot a fost privit ca şeful şcolelor istorici a timpului. | | „“Difttitele scoli istorici, Am 'vădut în alt capitol cum şi pentru ce istoria tn: Francia a reras mult titip fârte inapoeată. câ: produtţitine a spiritului. Intre altele lip- sise istoricilor și” întiicoșătul comgiitariit a: revoluțiuie- lor; am văgut cum cei măi muiţi d'ntie așa dişii isto- rici cu puținele ecepțiuni. amintite de ii, 'vedeau în fupte numai o materie de amplificare menită de a fi îm- bracată. cu: impodobirele stilului. Spiritul secolului ca- rele a reînoit poesia a sciut să reînoească și istoria ; şi aci adevărul a dat istorici valora şi interesul ei. Chateaubriand cel întăi a sâmţit că, sub plăpindele for- muli ai istoricilor, au trăit Gmeni şi naţiuni; cea ce a fost o'revelațiune pentru tinerizea - studioasă care in- florea pe atunce. Romanele lui Walter Scott au pro- dus același efett. S'a înțeles tut că trecuta! "avusese 0 viaţă cu totul diferită de; present şi s'a cerut de la istorici ca să depingă un asemine imagini ; s'a inţeles mai ales'că istoria este înainte de tâte o lecţiune și istoricii noi s'au înteebat dacă omenirea estă Tumai jo»
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cul intimplărei sau dacă în lumea morală nu sunt legi 
de care popbrele nu pot să nu asculte. După attte lupte, istoria dar era menită a fi un jude, o sciință cu- 
rată. Incât această indoită năzuință a epocei, imagina- 
țiuuea şi inteligența, a dat sub Restauraţiunea, nascere 
la doue clase de istorici, scoala descripțivă şi scoala fi- 
losofică 

Guizot (1181—1874) a fost șeful sc6lei filosofice şi doctrinare prin întinderea cunoscințelor sale și solidi- 
tatea conclusiunelor sale, și a lasat un mare nume ca publicist, profesor și orator parlomentar ; opurele sale principale (înainte de 1830) sunt Essai sur Phistoire de France (1824) Cours histoire moderne (1821, 1828 şi 1829) Histoire de la râvolution d Angleterre (1826) şi pănă la 1843 o întinsă colecțiune de memorii. In ul- timul period a vieței sale, Guizot a publicat mai multe opuri politico-sociale d'intre care cele mai însemnate sunt Memoires pour servir A I'histoire de mon temps în șepte volume, Histoire parlementaire de France și Histoire de France raconite ă mes petits enfante.  Guizot a fost urmașul lui Mably însă cu o fârte mare desvoltare a tuturor cunoscinților ce cerem astădi de la un istorie vrednic de acest nume. Ca profesor, Guizot a fost un 

profesor admirabil cu: tâte că speculativ şi cu tendinţi În genere abstracte. Lucrărele lui Guizot sunt cele mai mare ce S'au scris asupra originelor, temeliei și urmnă- zirei istoriei Franţiei, și aceasta cu o mare adincime în analisă, și o mare înălțime şi siguranță în vederi. El a urmărit totodată cu eclectism tâte opiniunele el intifci care să produceau în jurul seu, încât. luerărele Bale au devenit astfel temelia cea mai atatormnică și 0» glindirea cea mai credincioasă a scienței istorici moderne în cea ca aceasta cuprinde ca sigur şi Destrămutat, [ne tr'un cuvânt Guizot a deschis era sciinței propriu pia.
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Metoda lui părăseşte recitarea, ea esplică numai, este ua 
op didactic și nu un dram; căci şcâla, filosofică cere de la 
fapte numai idea ce conțin. 

Dl. de Barante (1182—!'867) a aparținut oposiţiunei 
liberale și șcâlei istorici descriptive și a lasat ca prin- 
cipale opuri, Histoire des duce de Bourgogne de la 
maison de Valois şi De la lititrature pendant le diw- 
huitiâme sitcle. Istoria, sea dar este o pictură care ore- 
cum slăește curiositatea de oare ce nu ocupă defel in- 
teligența. Dl. de Barante a urmat modul descriptiv lui 
Froissart şi n'a sciut sau m'a vrut se profite ce avan- 
tagiele secolului seu în cea, ce privește cerinţele isto- 
riei. În adevăr ca picturi aflăm în de Barante și mai 
ales în istoria ducelor de Burgundia tablouri şi deseri- 
eri de personalităţi sau de pasiuni personale de tâtă 
frumuseţa, personagiele lui sunt tot atît de vii ca şi a- 
cele a lui Walter Scott; astfel vom cita ca esemple 
cruciata cavalerilor francesi în Hungaria, bătălia de la 
Nicopolis, sau vitejia tânărului comite de Nevers ce a 
fost în urmă Jean sans Peur. Insă cum am dis, asemine 

cărți sunt mai mult romane istoriei decât istorie. 
Augustin Thierry. (1788—1856) opurele sale prin- 

cipale sunt Lettres sur Phistoire de France și Histoire 
de la conguzte d'Anglet:rre par les Normands. Il este 
francesul care'e, mulțunită unui spirit just și indepen- 
dinte, după Guizot, a contribuit mai mult pentru avântul 
studielor istorici; opurele sale Let/res sur PEi:toire de 
de France şi Histoire de la conqutte de WAngleterre 
par les Normanăds au însemnat chiar o nouă era pen- 
tru istorie. Ultimele sale lucrări sunt Monumente de 
histoire du Tiers dtat și Histoire de la formation et 
des progrâs du Tiers dtat. Po lingă patiența și eru- 
dițiunea "Thierry a fost un scriitor mare cu o imagina- 
țiune de poet, ' Sistemul seu este o întăie și firte ghi-
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bace încercare de fusiune între cele doue sisteme 0- puse representate prin Guizot şi Barante, ! Sismondi. ( 1773—1842) Opurele sale principale sunt Histoire des Frangais, Histoire des republigues itali: ennes du moyen-âge, De la biitrature du midi de LEu- rope, şi Nouvauz principes: de Veconomie politique. E aparține asemine școlei lui Thierry f&ră a se fi însă în- alțat pănă la rangul lui. Meritul seu principal 61 ve. dem în marele sale cunoscinți; Sismondi cunoaşte tâte isvOrele, încât în această privire opul seu este de cea mai mare nevoe. Insă cu toată sciința ce o posedă a- 

sunt adese ori greşite. Chiar stilul seu nu e totdea.- una perfect, 
Michelet. (1198—1873) -opurele sale principale îna- inte de 1820 sant TZablenu. chronologique de Phistoire moderne, TWleauz Synchronigues de Phistoire mo- derne, Principes de la Philosophie de Vhistoire şi Pre- cis de Phistoire moderne, Michelet a fost istoricul cel mai cutezător, mai strălucitor și mai capricios, . Atât cursurele cât și scrierile sale sunt o propaganda demo- cratica şi anticatolică a scâlei filosofico-descriptive, Istoria astfel concepută numai este o narațiune ci o vâsurreclion cum o chiamă el însuși. Insă, Michelet este totodată şi prea poet pentru a fi numai un istoric: în sensul curat a cuvântului; el a transportat chiar în îs- torie cea ce Anglii chiamă humour, calitate ce ar fi bună numai pentru o ficţiune, De acea întăele sale lucrări istorici au fost nisce po&ime, şi ultimule au ajuns a fi nisce pamflete eloquente.  Opurele sale Principale sunt Precis de histoire miderne, Histoire de France şi Hige to:re de în Râvolution (1851—1874) precum. şi O serie de. publicațiuni de fantaaia. VOiseau, , V' iHseote,- la Mer



196 

unde a dat un liber cura unei imaginațiuni cam retă- 
citoare. 

Adolphe Thiers. (1197—1877) Thiers ca istorie și în 
urmă ca om politic a fost mai credincios cultului apri& 
al istoriei, el avea o fire vie, spirituală însă mai ales 
positivă și practică ; îndăstrat de un bun sâmţ minunat, 
de o fârte mare ușuriuță spre a vedea tot, a înțelege 
tot, a esplica tot, el luminează pe ori unde trece cu 
cugetarea lui; lumina cl întovărășeşte în cestiunele 
cele mai grele: legi, finance, comerciu, tactică militară 
totul devine ușor şi interesant sub pana lui. EI scie ași 
însuși: prin o meditațiune grabnică tot ce ie dela alții. 
Astiel a scris PHestoire dela revolution frangaise (1823 
—1821) care a fost de îndată așezată pe cele dintăi 
trepte a marelor lucrări istorici ; în urmă a întemeat jur- 
nalul le National unde susține maxima constituțională 
Le roi răgne et ne gouverne pâs,“ In genere poate 
singurul defect ce sar putea semnăla în opurele sale 
ar fi o prea mare imparțialitate a inteligenței și dar o 
prea mare 'admirațiune pentru suces; şi în adevăr în 
întă-ul acest al seu op el esplică mai mult decât .ju- 
decă. De la 1833 el să jărtfeşte istoriei și scrie vesti- 
ta sea Histoire du Consulat et de PEmpire care ei 
a costat 20 de ani de muncă; în 1847 du Droit de 
propriciâ, Ca om politic și tribun, marea figură a lui 
Thiers aparține istoriei contimpurane. 

CAPITOL XLVIII, 

Şcoala romantică, 

Le Cânaole, Până la 1840 principiele religi6sa şi so- 
ciale, gestiunea morală, fondul întrun cuvânt este ho- 
tărit şi ore .cum stabilit eliiăr prin glasurele eloquente 

lui Chateaubriand, Bâranger şi Lamartine; atunce ces-
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tiunea de formă să înfăcioşază, la rândul ei cu mai multa 
tărie incât și publicul păbă în sfirșit se dedă cu totul 
unei probleme de litera ură. Insă revoluţiunea literară 
era deja făcută şi nu rămănea, decât de a se rectinoasca 
cea ce esista deja şi a o sădi ca sistem, ai da o fo- 
nulă, €ră în faptă,n trece peste măsurele cuvenite, A- 
ceasta s'a, întîmplat pe la 1827 când s'a rupt fascicolul 
politic a poeților carii lucrasără la Musa francesă; când 
atunce după cum relatează ]. Sainte-Beuve unul din 
ei, „autour de M. V. Hugo et dans Pabandon d'une in- 
timit€ charmante il s'âtait form6 un trăs-petit nombre 
de nouveaux amis; deux ou trois des ancieus - s'âtaient 
rapproches. On devisait les soirs ensemble; on relisait 
les vers 'qu'on avait composes Le vrai moyen âge 6- 
tait âtudi€, senti dans son architecture, dans ses chro- 
niques, dans sa vivacit€ pittoresque... IPhiver on eut 
quelques rcunions plus arrangces, qui rappelaient peut- 
&tre par moments certains travers de Pancienne Muse. 
Etă ce a fost le Cânacle. In asemine societăți omul de 
literi are doue feluri de opiniuni, ale sale proprii şi a- 
cele al coteriei ce le propovedueşte. Astfel opiniunea 
oficială a Cenacolului a fost romantismul cel mai cu- 
tezător carele a fost disfășurat pretutindene cu talent 
şi cu vuet. Unul din sucesele sale să datorește chiar 
şi luptei vechilor clasici îndereptniciţi în contra lor 
carii au mers pănă a presenta regelui Charles X o plân- 
gere prin care cereau înlăturarea de la Thââtre-Fran- 
qais a ori căria piesă molipsită de romantism. 

„ Precuvântarea hui. Cromwell. Scriiţorii notei. şcoli 
s'au încins la luptă fiind ca aceasta le convenea, Astfel 
precuvântarea din Cromwell a lui Victor Hugo şi în 
urmă acea a Orientales au fost manifestul partidului, 
Acelaş gen de mişcare ca în 1549 cu du Bellay şi DE 
fânse et illustration de la langue frangaise, cu “deose-  
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bire că şcoala lui Ronsard reacționa în contra evului mediu în numele: anticităței și că în 1897, Cenacolul ataca imitațiunea anticităței sprijinindu'se pe evul me- diu. Etă declarațiunea de principii a d-lui V Hugo: "El împarte în trei epoci tot drumul străbătut de ome- nire, timpii începători, anticitatea, și evul niodern. Po- esia se împarte în trei forme corespundătoare: oda, e- popea şi dramul. Timpurele creștine sau moderne erau drâmatici. Dramul, o formă mai complexă mai ințe- leaptă decât cele-l-alte doue, îmbrățoşă tâte elementele vieţei, corpul ca şi spiritul, strimbul ca și frumosul; cel mai mare. ideal a poesei moderne era caracterul, In teorie, ca, unitate, el a recunoscut ca și Goethe singura unitate a impreuaă-legaturei, Pensemble, das Fussliche. 
„Defectul acestui manifest a fost tocmai caracterul seu de manifest, căci în luptă ideele merg din cale afară, şi tonul. devine declamatoriu și chiar ridicul; tă ce presintă astădi acele scrieri dogmatice. Aceași obser- vaţiune avem de făcut și asupra doctrinelor, unde ma- nifestul ar fi putut să gică că poesia modernă nu tre- 

buea să fie. esclusiv nici greacă nici latină ci că ea tre: bue să se însuflețească de ideile și sămțămintele epocei actuale spre a esprima adevăruri care sunt de tâte vre- murele; pe când manifestul așeza, sub o singură . denu- mire pe tâte secolele creștine spre a opune singurul e- vul mediu. Greciei. și Romei... Astfel școala, clasică &și a făcut un fel: de ideal de tradițiune carele. înlătura fără cuvânt adevăratele frumuseți. Ea nu înţelegea că Fi» 
înța şi Frumusețu sunt unii și același lucru, că uritul 
dar este numai o limită, ce poate întra ca moment în idea, 
concretă a frumosului, ca mijloc dar nici o. data ca 
țel. Insă Dl; - Hugo a dat o importanță forte mare şi 
puțin filosofică acestui: element negativ. S'a ajuus a face: 
din Sfrâmbul un mijloc neaparat impreună cu. frumosul
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încât a ajuns și ela recunoasce doue principii în artă, A- 
ceastă greșală la făcut să mai facă una a două, a să 
încerca, a reproduce firescul, cu oare care reserve care 
însă de multe ori nuau mare sens: „une limite infran- 
chissable, dice el, separe la râalit6 selon Part de la r6- 
alit6 selon la nature. Il y a tourderie ă les confondre, 
comme le font quelques partisans peu avancâs du ro-: 
mantisme.“ ÎIncât în loc de o definițiune elnu poate da 
decât o metaforă : „Il faut que le drame soit un miroir 
de concentration, qui loin d'affaiblir la couleur et la lu- 
mitre, ramasse et conduise les rayons colorants, qui 
fasse d'une lueur une lumiăre, d'une lumitre une flamme 
3. a. Cea ce l'a și condus la emphase. Cel puţin însă 
romanticii au întrodus în artă istoria care este omul 
mai adevărat și adese ori mai frumos decât palidele 
abstracțiuni a șc6iei pseudo-clasice; în al doelea rând 
prin radecolul, au pus un capăt regulelor arbitrare: „Il 
n'y a ni râgles ni modâles, gice autorul lui, Cromwell, 

ou plutât il n'y a d'autres r&gles que les lois generales 
de la nature, qui planent sur art tout entier, et les 
lois spâciales qui, pour chaque. composition, r6sultent 

des conditions d'existence propres ă chaque sujet.« Ro- 
mantismul, în fine, a fost, cum l'a definit D. V. Hugo, 
le liberalisme en litterature; însă înainte de toate, o 
doctrină negativă menită a peri, şi din care singura 
artă a remas în picidre. 

Les Orientales și les feuilles Zautomne. Atunei însă 
arta a înfățoşat aceleși greşeli ca şi teoria, greșeli care 

au fost încă mai vedite: Pe abstracţiunea clasică a moș- 
tenit'o un realism grosolan cu așa chiemata couleur lo 
cale. Sa virit evul mediu pretutindene însă numai în 

strembăturele lui. S'a căutat uriciosul ca. unul ce avea 
mai mult caracter; puteticul a fost înlocuit prin dise 
gustătorul și grozavul, pasiunea prin instinctul şi bunul
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sâmţ prin fantasia, — [ntăia beţie a libertăţei literare a ajuns mai tot de una la licenţă, chiar în mânele înseși 
a şefului ei carele astfel a uitat regulele stabilite de dânsul însuși în Precuventarea lui Hernani şi unde în literi ca şi în societate cerea el legi şi nu anarhie în - lipsa de firmă, | 

Totuşi în acest al doelea period ai Restauraţiunei, 
erași poesia lirică a fost genul cel mai roditor și mai 
fericit; căci în contra, opiniunei personale a D-lui V. 
Higo, oda nu este privilegiul secolelor primitive ci din contra, ca una ce este espresiunea cu totul spontaneă 
a s&mțământelor individuale, ea pare a prii mai: ales unei epoci de reslăţiri și de neatîrnări morale ca a n6- 
stră; spre dovadă, les -Orientalrs ce același V. Hugo a, 
compus, nu st potrivese cu manifestul despre carele am vorbit, ci au fost un op unde aflăm cea mai frumoasă înflorire al imaginaţiunei sale şi unde aflăm, de nu în adevăr suferințele unui suflet, cel puțin ritm, lumină și coloruri strelucitâre ; inima proprie a poetului nu se au- dea bătând ca una ce era perdută în mijlocul 'naturei seducătoare ce'1 încunjura ; poesii fantastice, însă de o putere de talent destul de mare ca se poată atare posine fârmeca cu ori și ce elemente afară de cel o- 
înenesc, 
„ Caracterul de căpetenie a poesielor D-lui V. Hugo ca și a lui Thâophile Gautier a fost „materialismul poetic pe carele un -critic inflent Pa şi definit astfel: „A la place de la poâsie, vous avez mis la peinture et la mu- 
sique, ou plutât de la peinture et la musique vous avez fait une posie nouvelle sans larmes et sans: râVeries, diais douce et nonchalante, pleine de murmures har- îonieux et de lointaines perspectives : dans Pivresse des sens, ou oubliait de penser.“ In Fexilles d'autymne tot aflăm artistul des Orientales, însă tot odată din horoeire
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reapare şi mul, unde el aruncă o privite măhnită şi 
dui6să asupra tinereţelor lui și unde începe astfel: 

Que vous ai-je done fait, 6 mes jeunes anntes... 

unde vorbind despre copilărie urmează astfel: 

Car vos beauzx yeux sont pleins de douceurs infinies Ă 

şi termină aceste frum6so pasagiuri prin strofa următoare: 

Il est si beau Venfant, avec son doux sourire, 
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire 

Ses pleurs vite apaisâs. 
Laissant errer sa vue âtonnâe & raviă, 
Oftrant de toutes parts sa jeune âme ă la vie, 

Et sa bouche aux baisers! 

Ore cum în mijlocul unor calităţi mari de poet liric 
strevedem în Dl. V. Hugo provâtatorele, omul hotărit 
a infrunta prejudecăţele şi obiceiurele literare, a impurie 
lumei nu numai geniul seu ci şi capriciul seu cu tâte 
că uită legele stabilite pentru a face mai uşor paradă 
de libertatea, 

Alfred de Vigny. Comitele Alfred de Vigny (1198— 
1864) un artist soigneuz a scris înaintea de 1830 Po- 
mes amtigues et modernes şi Cing-Mars. Poesia sea, 
era lină și lumeaţi, un ce aparte plin de umbră, de 
armonie însă fâră de vioşie ; dulceața sea fermecătoare 
de limbagiu nu avea nici mare precisiune nici iuţală 
lirică, încât strălucirea închipuirelor lui slăbea în ţăse- 
turele undulatâre a perifrasei : 

La gaze et le cristal sont leur pâle prison. 
La lumiere au fond de Palbâtre &tincelle, 
Blanche et pure, et suspend son jour mystârieux. | 

o poesie care are un ce „mignard“ şi cam rece, în care 
transportă scenele povestirelor lui înti'o 'aiiticitate. în»



186 

chipuită unde lipsește adevărul sau putinciosul. In Cing 
Mars romanul seu istoric DI. de Vigay a păcătuit a- 
semine prin fapta că a vrut ca și întîmplărele precum 
şi personagiele principale să fie 6răși istorici; o asemi- 
ne condițiune jignea ficţiunele sale și shimosea is- 
toria precum a și păcătuit de față cu marea figură a lui 
Richelieu. Opurele sale dramatici sunt la Martchale 
d' Ancre, Chatterton, şi frumoasa traducţiune lui. Othello, 

Alfred de Musset (1810—1852). Opurele sale prin- 
cipale sunt Contes d'Espagne et d' Italie, Spectacle dans 
un fauteuil, Rolla, Conyessions dun enfant du sitcle, 
în urmă Nouvelles și Proverbes. Inceputurele sale au 
destăinuit un mare poet. Musset este „personificarea 
tinereţilor și amorului“, și în poesiele sale el a încar- 

„nat pentru vecinicie acest period a vieţei omenesti: 
6tă sorții lui. In urmă, când a dat le Caprice, renu- 
mele seu îi a făcut, publicul însuși; ori ce tănăr cetitor 
nou devenea admiratorul seu. Ela scris cum a şi trăit 
şi să poate (ice de dânsul cea ce pune să dică pe e- 
roul seu Franck din La coupe et les lăvres: 

. Tvheura de ma vie: est celle de mon cceur 
„C'est un pays 6trange oi je fus voyageur. 

Chiar inspiraţiunea sea adevărată începe şi să mântue 
cu întăele sale tinereţe unde geniul seu propriu el a 
făcut. de curând să se lepede de şcoala romantică  Mus- 
set a fost un spirit săritor, alintat și amestecat unde 
strâmbul, straniul şi neputinciosul să cruțişau mereu 
impreună cu însufiărele cele mai colorate a stilului seu: 
un ce sprintin, uşor și obraznic, și unde adese ori âşi 

"bătea joc atit de prosodie cât şi de vechiul clasicism 
şi de bunul sâmț. Ela fost mai ales un umorist fin 
şi acut; astfel d. e. începe una din recitărele sale în 
versuri alexandrine: -
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Un dimanche (observez qwun dimanche la rue | 
Vivienne est preaque toujours vide, et la cohue . 
Est aux Panoramas ainsi qu'aux boulevards .... 

sâu vestita sea Ballade ă la lune: 

O'6tait dans la nuit brune 
Sur un clocher jauni 

| La lune | 
Comme un point sur un i... 

După 1830 vin opurele sale dramatici, vestitele Caprices 
care încă în qioa de astăgi sunt juvaerul repertoriului 
modern ai Comediei francese. Cănd a ajuns la vrista de 
30 de ani, totuși n'a vrut să schimbe obiectul cânticelor 
sale. și atunce a venit. pentru dânsul periodul de. dis- 
curagiare încât şi inspirațiunea ei a lipsit cu totul. Insă, 
în frumoșii sei ani, Musset, ca poet, a sciut „ne boire 
que. dans son propre verve.« . a . 

„ Sainte-Beuve (1803—1869). Ca-poet, S-te Beuva a 
format. o transiţiune între Vigny și Musset. Caracterul 
deosebit a verselor lui. este o. simplicitate casnică şi 
fragedă, un fel de prosă plăcută cu un miros "ușor : de 
poesie ca Consolations și. Pensdes d'aoit; însă opurele 
sale de căpitenie prin care a căpătat un rang eminent 
sunt Critiques, Portraits lititraires, Portrails: contem- 
porains și mai ales Causeries du Lundi și Nouveauz 
lundis care sunt ştudii îns&mnate uude înțelege totul; 
gâcește totul și esprimă totul cu o gracie încântătoare, 
și unde într'adevăr, s'a aratat filosof, istoric, literat şi 
critic eminent. . a SI | 

Fraţii Deschamp. Emile Deschamp autorul a. Etudes 
framgaises et 6trangăres a fost îugestrat - de..un stil u- 
şor şi sprintin, Antony a tradus pe. Dantel. : 

In genere, fisonomia, generală a poesiei acestui. timp 
este foarte bine definită de același Sainte Beuve, doue 
geci de ani în urmă încât o și reproducem aci: „Ce  
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qu'on peut dire sans se hasarder, dice acest eminent 
critic în Causeries d lundi, cest qu'il est râsultt de 
ce concours de talent, pendant plusieurs saisons, une 
tres-riche podsie Iyrique, plus riche que la France n'en 
avait soupconn€ jusqu'alors, mais une possie trăs-in6- 
gale et trăs-mâl6e. La plupart des poâtes 'se sont livr6s, 
sans controle et sans frein, ă tous les instincts de leur 
nature, et aussi ă toutes les prâtentions de leur orgueil, 
ou mâme aux sottises de leur vanit. Les defauts et 
les qualites sont sortis en toute licence, et la posterit 
aura ă faire leur part. Rien ne :subsistera, de complet 
des 'poătes de ce temps.“ 
Dramul şi Shackspeare. Scoala romantică care avu- 

sese dre-cum o frumoasă poesie lirică a țintit și la po- 
esia, dramatică, însă f&ră suces, căci spiritul de sistem 
a ucis teatrul ca şi oda; şcoala romantică vroea ca dra- 
mul să fie negațiunea vuetoasă a tragedie; ea a căutat 
nu adevăratul fruinos ci contradictiunea, Genul dra-. 
matic:nu poate fi sistematic căci publicul este judecător 
și nu tinguitor și nu se resemnează a i să uri în inte- 
resul unei așa; fise 'arțe, Aturice romantici :s'au acațat 
de Shakspeare, de sigur nu de genul seu cea ce era 
greu, ci de forma sea, de marea, sta libertate, de'schimbă- 
rele 'sale. dă; scene,: de contrastele sale ciocnite şi da. 
limba sea prea cutezător poporană. Romanticii n'au prea 
înțeles pe Shakspeare: carele în loc de a, fi un înoitor 
barbar a fost din. contra un regulator inteligent, căci 
prea mareu viociune a viteazului, cutezătorului şi âncă 
barbarului popor englez a trebuit să fie “mişcată cu vi- 
oșie sau prin patetic sau prin ridicul; din potrivă, față 
cu predecesorii și contimburanii sei, de parte de a e- 
gagera licența teatrului, Shakspeare a restrins'o. “El a 
sciut a semți și a esprima viața sub tâte formele și va- 
rietățele ei, el 'a sciut a simpatisa cu tâte esistenţele și
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tâte ideele, a uitat tâte propriele sale simțăminte spre 

a adopta acele a personagiblor sale. încât a creat in a- 
devăr pe eroii sei ; unităfele lui . Aristotele sunt poate 
une ori cam jâgnite, însă poetul scie că adevărul per- 

sonagielor va trage după sine şi adeverul intrigei.. Din 
altă parte, realitatea nu să impată cu sistemele. Ast- 
fel Alfred de Vigny dă la Zeatrul frances o frumoasă 

traducere a lui Othello lui Shakspeare şi în scena ba- 
tistei dăruite de Othello Desdemonei ca o dovadă de 

amor și râpite de viclenia îndrăcită a lui lago, poetul 

fvances traduce firesce cuvântul kandkerchief prin. eu- 
ventul 7moucăoir batistă, și publicul frances cu mare ne- 
drept primeşte cuvântul prin hohote de ris; el ar fi vruț 

0 lumeață perifrasă ca acele a lui Delille spre 1 a lasa 
a. se gâci batista. 

Hernani; Marion Delorme. li 1829 DI. V. Hugo 

scrie Marion Delorme și Hernani, In aceste doue piese 
st văd deja tâte defectele care sau desvoltit în urmă 

în compunerele sale dramatice 'următâre începând de la 

Cromwell (1815) şi pănă la Burgraves. Imitând pe 

Shakspeare n'a sciut s'ei samene destul. Inovărele sale 
de loc şi de timp au fost cumpinite, DI: Hugo cu ins- 
tinctul. seu de mare artist „aime mieux ă întârât gal 
un sujet conceutr6 qwun sujet 6parpill€.* Insă prea 

amestecă strembaticul cu seriosul, prea umblă. după. re- 
acțiune în contra „la pruderie .classique.* In genere, 
Dl, Hugo este prea liric și prea face să domnească per- 

soana sea în rolurele sale; încât actorii sei, când dice 
adese ori lucruri prea frumâse, să înțelege că ei reci- 
tează o lecţiune; apoi contrastul, procedeul obicinuit al 
seu, vina și în teatrul seu sub. o formă mărită ca an- 
fitesă de role şi chiar ca antitesă nemai pomenită tn a» 
celași rol: Comwell este un fel de Tibâre-Dandial— 

el dice așa—Hewnâni nu hoț plin de amor! Marion De
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lorme 0 curtezană plină de amor! Chiar astfel tălmă- cește el însuși tâte piesele lui: In Le Roi Samuse, en voici la pensâe intime—gice-—Prenez. la. diftormit€  phy- sique la plus hideuse... 6clairez de tous les cât6s, par le jour sinistre des contrastes cette misârable creature, et puis jetez-lui une âme et mettez dans cette âme le sentiment le plus .pur qui 'soit donns î, Phomme... le sentiment paternel;  Pâtre diftorme deviendra beau.e Astfel încă în Lucrezia Borg'a vedem „la :maternită pmifiant “la difformit6 morale Dl. Hugo închipueşte personagiele sale după un fel de formulă a priori. Con- tradicțiunele sale sunt, silite de tot; reacţiunea a mers prea departe căci dacă personagiele pseudo-clasici erau nisce abstracțiuni, nu mai puțin acele a D-lui Hugo sunt mai tot d€ una nisce adeverate „tours de force“: In genere după 1830.ne vom. mărgini a dice că aceași esa- gerare aflăm şi în romanele. D-lui Hugo, precum les M. scrables, VHomme Qui rit, Iannce terrible din care vom ecepta Notre-Dame de Paris care este unul din primele sale romane și desigur: cel mai frumos, un cap de'o- -P9ră îu gen. a 
A'ezandre Dumas. (1803-—1870) a lasat forte multe opuri în t6te genurale; el a început cariera sea literară, cu opuri dramatice și anume Hewmrj ZII et sa cour, Stockholm, Fontainebleau şi Rome unde a aratat o mare putere de creaţiune, o vioșie pasionată, o putere cam brutală, şi possia- instinctului și a sensațiunei, nu însă un avânt poetice și 0 afecțiune “morală, ci o adtncă în- țelegere a scenei, acea sciință a efectului care nimine n'a sciut'o așa de bine ca dânsul afară numai de fiul seu propriu. Dumas inaugura, periodul carele urmeaza după acel unde trebue să ne oprim în 'presentul op. In acel restimp ajunge revoluțiunea de la 1830 unde şcuala romantică s'a desființat şi unde a ajuns vremea. aplica-
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ţiunelov, în cât forma ca și gândirea s'au înjosit: poe- 
mului a urmat romanul, romanului, foița le feuilleton, 
şi dramei vodevilul, le vaudeville, a căruia scriitor tip 

este Engtne Sue (1794—1561). Căci și publicul căuta 
în literi numai o petrecere; spiritul timpului era aiure. 

Opurele teatrale de căpitenie a lui Dumas sunt Antony, 
Angile, Catherine Howard, Mademoiselle de Belle-Isle, 
Les Demoiselles de St. Cyr, în urmă (1846—1870) Tea- 
trul seu istoric. Unul din opurele sale cele mai bune 
este Impressions de voyage (1833—1841). In genere 

Dumas a fost un mare scriitor plin de imaginaţiune, ori- 

ginalitat», vioșie și ușurința şi cu o artă estraordinară 
pentru a întocmi faptele în roman, cu pricepere în diala- 

guri și punere în scenă. Romanele sale nu să mai numără. 
Conclusiune. In secolul present carele n'a dis ulti- 

mul seu cuvânt, literatura merge înainte împreună cu 

libertatea imorală care poate se'i oprească sau se'i iu- 

țească efectele. - Progresul dar este o lege ce nu să 
poate desființa, de care însă pntem une ori să nu as- 
cultăm. Arta şi literatura care esprimă diferitele stări 
a societăților trebue dar să eie parte la mersul pro- 
gresiv a acestor societăți. Intr'un op literar însă avem 
doue lucruri de distins, ideile și moravurele sociale de 
o parte, și de altă parte inteligența, sămțimântul și i- 

maginațiunea scriitorului carele le închipueşte. Aşa dar 
progresul în literatură depinde de inspirațiune și de 
materie căci el nu poate fi absolut în formă. - Epocele 

literare urmează după o ordină stutornică: după epoca 
combinaţiunei armonioase a ideei și a formei, vine acea 
unde idea socială 3ă arată cu îmbelşugare şi distruge 
forma literară a epocei dinuinte, și aceasta; după o e- 
voluțiune fatală și continuă, 

Evul mediu introduce spirituatismul carele goneşte 
tâte veselele minciuni a poesiei grece: forma clasică de 

+  
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altmintere atit de frumoasă şi de curată, totuși nu poate conține înalta gândire catolică. Atunce Italia vine de sprijine pe Franţa şi Europa, 
Renaşcerea reînvie tradițiunele sciinței antici și sdro- bește arta evului mediu. Aceste idei diferite se combaţ în secolul al șăsă-spre-decelea şi ajung la o prea fru- moasă espresiune în secolul următor, | 
In secolul al opt-spre-decelea vine a nouă înriurire de idei, ce cercetează din nou totul, religiune, guvern şi societate. Frumoasa formă, literară a lui Ludovic al XIV-a să perde, limba devine abstractă, fără de color, poesia curată să duce, și istoria se cam falsifică, 
O parte a secolului present să încearcă a clădi din nou edificiul moral și a reda gândirei o formă largă ; atunce ea și produce renascerea poesiei lirice cu o des- voltare admirabilă în istorie, 
Ore cum de la 1830 încâce ne aflăm într'o epocă unde doctrinele sociale așa dar și cele literare să isbesc cu viociune și produc desordină și confuşiune, până ce ele vor putea fi împacate prin o organisațiune puternică care le va îmbrăţoşa. Când anume? Viitorul singur va putea respunde la aceasta cu suces și nepărtinire. „Lu- 

crerele acestei lumi să săverşesc încet şi fiecare gene- rațiune ce trece nu face decât a lasa o petră pentru zidirea edificiului ce'l visâză spiritele ferbinți «  Convic- ţiune mai mult gravă decât tristă, „Răul secolului no- stru este săcețea morala,“   
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