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Cawtea, de faţă, deși se presintă sub forma, didactică, şi poate fi întrebuințată pentru studiul literaturii
și stilului în Gimnasiu, conţine totuși unele vederi noi

nu numai în ce privește expunerea, dar mai cu seamă
în privința fondului. În ea, autorul a, încercat să dea,
o nouă şi cât mai precisă, clasificaţiune a deosebitelor
elemente

ce se găsesc în literatură, şi printr'aceasta, a,

pus la îndemâina, “celor ce se pregătose să-şi dea, seama,
maj adânc de semnificaţia, operelor literare, un instrument de analisă a elementelor ce aceste opere conţin.
A deosebi elementul poetic, prosaic ȘI retoric, a deosebi elementul descriptiv, narativ și dialogic, a arăta,
combinaţiile lor simple şi chiar unele complexe precum

ȘI felurita, lor înfăţişare din punctul de vedere al mate'zialului ce conțin — și a căuta să fac toate acestea,
aproape numai pe temeiul modelelor de literatură,
română, și cu o precisiune pe care zadarnic am căutat-o
în cărţile de literatură, chiar streine — eată pe scurt

scopul

urmărit,

şi realisat

în această

caste.

Negreșit., modelele literare întrebuințate nu sînt ţotdeauna, perfecte. Inti?o literatură, tînără ca, a noastră,
ar fi fost cu neputinţă să găsim ast-fel de modele
pentru toate elementele literaţurii. Dar, ori cât; de
imperfecte ar fi dintr'un punct; înalt de vedere, ele au

IV

totdeauna, însușirile pentru care au fost citate și fac

pe

deplin serviciul pentru care au fost întrebuințate.
Sperăm că această, încercare va, fi prima treaptă,
solidă pentru preparaţia, viitorilor noștri critici; că
ea,
va fi apreciată după, justa, ei valoare de iubitor
ii de
literatură,și ast-fel ni se va, da, impulsul de a comple
ta,
în viitor, şi sub o formă, superioară, aceea, ce:
acum
se prezintă, ca un tot elementar.
"30
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MIHAIL. DRAGOMIRESCU.

GENURILE
A. DUPĂ

DE

COMPUNERI

AGENTUL

SUFLETESC

I. Compuneri prosaice, retorice
prescurtate

şi poetice.

1.
FRUMUSEȚEA

PRIMĂVERII

(compunere prosaică)

Primăvara este cel mai frumos timp al anului.

PE
ACELAŞ

;

SUBIECT

(compunere

|

retorică)

E 6re vre-un timp al anului mai frumos decât primăvara ?
3.
ACELAŞ

SUBIECT

(compunere

Tu eşti frumosă,

poetică)

Primăvară,

Ca tine nici-un timp nu estel

$ 1. Teorie.—V orbirea scrisă despre un lucru sai

fapt din lume

se numesce

Titeratură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.

cor mposiție saii com1

—
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punere ; iar cel ce o scrie se numesce
scriitor sai
autor.
Când acestă vorbire cuprinde prea
puţine proposițiuni compunerea se numesce.
prescurtată.
Ezplicare— Mai sus avem trei composiț
iuni saii compuneri,

pentru că avem trei vorbiri scrise despr
e un lucru: <frumusețea
primăverii>. Câte trele sînt prescurtat
e, pentru-că mai tâte nu
cuprind decât una sai doti& propo
sițiuni.

$ 2. Teorie. — Compunerile

facă:

1) ori să înțelegem

2) ori să credem
un

ce se spune

lucru; — ori, în fine,

unui fapt sat unui lucru.

ai de scop

un fapt saii un
să

să ne

lucru;

despre un fapt sau
simţim

frumuseţea

A înțelege însemnâză a reuni un subiect
cu un

predicat.

A crede însemn6ză a primi să reunim
un subiect

cu un predicat.
A simţi însemneză a ave o plăcere
saă o durere
reunind un subiect cu un pred
icat.
Compunerile, care ne fac să înțelege
m ce-va despre
ce-va,

se numesc

compuneri prosaice

sati pros

ă.
Compunerile, care ne fac să
credem ce-va despre

ce-va, se numesc compuneri reto
rice sai discursuri.
Compunerile, care ne fac să
simțim că ce-va e
frumos, se numesc compuneri
poetice sau poesii.
Explicare
— Mai
. sus avem trej composițiuni asupr
a <frumuseţii
primăverii». Cea d întâi este
prosaică. In adevăr, dicând
este

«Primăvara

cel

mai

frumos

timp

al

anului», scriitorul
„Yeunesce subiectul <primăvara»
cu predicatul «cel mai frumos
timp al anului> cu ajutorul verb
ului copulativ saă legător

—
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«este». Iar cititorul, dându-și sema de acestă reunir
e între două

lucruri deosebite,

dicem

că

îpfelege.

Cea de-a doia este o composiţie retorică saă
discurs. În
adevăr, făcând întrebarea: «E 6re vre un timp
al anului mai
frumos decât primăvara ?» scriitorul afirmă. cu
siguranță că alt
timp mai frumos ca primăvara nu „este, și
printracesta face

pe cititor să credă că lucrurile nici nu
pot fi alt-fel. Scriitorul, adică, îl face nu numai să reunescă'
un subiect cu un
predicat, dar îl îmboldesce, îl silesce să Brime
scă acestă reu-

nire și să crâdă în ea.
Cea de-a treia este poesie.
lucru

In adever, de și spunem

acelaș

ca şi în cele-l-alte dotiă compuneri, — că
primăvara este

mai frumâsă decât, tâte timpurile anului, —
totuși vorbirea este
mosurată, fie-care parte având notă silabe:
Tu

ești fru-m6-să,

Primă - va -ră,

1
2
3
4
5
678
9
Ca ti - ne nici un timp nu es-te!
1
2
3
4
5
67
9
Pe lângă acesta, tonurile vorbelor se succed
în mod regulat
din două în doii& silabe:
Tu ești fru-mo-să Pri-mă-va-ră
Ca

2 - ne
?

In

sfârşit,

scriitorul

ici

un zimp nu

7

?

vorbesce

es-te
?

dea-dreptul

către

<primă-

vară», parcă ar fi o ființă însuflețită, care ar pute
să pricepă și

să răspundă. Aceste trei însuşiri: măsurarea
vorbirii, succesiunea
regulată a tonurilor și însuflețirea primăv
erii fac pe cititor nu
numai să reunescă predicatul «mai frumo
să decât ori-care
timp al anului» cu subiectul <primăva
ră»,ci și să Stm[ă o
plăcere cu prilejul acestei reuniri,
Nota i. — Unele compuneri sînt făcute
spre a fi vorbite în fața
mai multor 6meni, Aceştia, având chema
rea să asculte, se numese
asculiă
tori

sai

auditori

iar

cel ce le rostesce

se numesce

vorbitor

sati

— 4 —
oraior.
puneri
torul

Ast-fel sînt compunerile retorice. De multe ori aceste comnici nu mai sînt scrise, ci sînt rostite dea-dreptul, după ce orale-a compus în mintea sa,

Nota, 2. — Proposiţiunea afirmalivă e proprie prosei ; cea inlerogalivă

discursului ; cea esclamativă, poesiei. Acesta nu însemneză
că în prosă
să fie numai proposițiuni afirmative,
în discurs, numai interogative, şi
în poesie, numai exelamative; ci numai că în prosă vom
găsi mai multe
proposițiuni afirmative, în discurs, mai multe proposiţiuni
interogative
decât în prosă şi poesie,
iar în poesie mai multe proposițiuni exclamative decât în prosă şi discurs,

Nota 3. —
multe
pote

Sub numele

ori ori-ce
fi compusă

vorbire
într'o

de compuneri

liberă,
ast-fel

în

prosă se înţelege fârte de

care
de

nu e măsurată; o composiţie însă
vorbire fără ca să fie prosă în înţe-

lesul de mai sus. In adevăr, în vorbire liberă (adică «în
prosă») sînt
scrise t6te discursurile și forte multe compuneri poetice,
care scim că
sint deosebite

de

compunerile

prosaice.
NOD

II. Compuneri prosaice, retorice
desvoltate

şi poetice

4.
FRUMUSEŢEA PRIMĂVERII
(compunere prosaică sai prosă)

I. Primăvara este unul dintre cele patru
timpuri ale
anului.
IL. In acest timp sărele pare că se apropie
de noi, se

ridică din ce în ce mai mult pe bolta cerescă

lui cad din

ce

în

ce

mai

puţin

pieziş asupra

şi radele
pămiîn-

tului. Căldura atunci se măresce, topesce zăpad
a, înmâe

gheţa şi o rupe în sloiuri, desghsță pămin
tul. Tote ființele dobindese viță nouă şi se deştep
tă.
Semințele încolţesc, plantele amorţite
de frig reinverdesc

şi încep

să crescă cu putere.

Animalele de tot soiul

se bucură că traiul e mai uşor şi mai plăcu
t: vitele
şburdă şi mugesc, oile behăesc la păşune,
pasările umplu
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văzduhul, câmpia şi pădurile de cântece. Omul, gata de
muncă, e însufleţit de-un mare dor de vieță şi îşi simte sufletul plin de nădejde. Niciodată nu e mai înălțat, mai încântat şi mai fermecat de priveliştele naturii, ca primăvara.
In timpul primăverii pare că din totă lumea se înalţă
un imn de mulțumire către Dumnedeii, care ne-a trimis
iarăşi sorele dătitor de vicţă.
Primăvara plantele şi mai tote animalele se înmulţesc.
Erburile, copacii, holdele înfloresc : în curând, florile vor

lega rod, şi seminţile vor căd6 pe pămînt, ca să dea
nascere la noi plante. Pastrile îşi fac cuiburi şi scot pui,
care în curend vor ciripi prin ramuri şi pe sub streşini,
Oile, unele vite şi ficrele fată. Gingăşia micilor fiinţe
face să ni se pară şi mai frumâsă primăvara.
Frumuseţea, bogăţia şi miresma florilor, cântecul viii

şi neîntrerupi al pastrilor, belșugul verdeţii pe câmp, în

grădini şi în

păduri, vioiciunea

omului

şi cu deosebire

veselia copiilor sînt frumuseți ce nu se găsesc în nici-un

alt timp al anului, şi nu pot fi rescumperate cu altele,
III. Primăvara e cel mai frumos timp al anului.

$ 3. Teorie. — Ori-ce composiţiune în prosă ne
vine mai întâi în minte sub forma prescurtată :
sub acâstă formă se cuprinde ideea principală, tema
saii subiectul composiţiunii desvoltate. Tema constă
de obiceiii dintr'o proposițiune. O parte din temă
se pune în fruntea composiţiunii și se numesce
titlu. EI constă de cele mai multe-ori dintr'un
substantiv sai: dintr'un substantiv unit cu un

adjecliv şi se începe cu literă mare.

Eplicare. — In composiţia de mai sus ideea principală, Subiectul sai tema este «Primăvara este cel mai frumos timp
al anului»; jar 474 este «Frumuseţea primăverii».

— 6 —
$ 4. Teorie.— Spre a face o composiţiune în
prosă, trebue să găsim pe lângă ideea principală,
ideile secundare care stau în legătură cu acestă
idee. Acestă operaţiune se numesce invențiune.
Resultatul invenţiunii este catalogul ideilor.
După ce am găsit ideile secundare prin invențiune, trebue să le orânduim unele după altele,
după însemnătatea lor, adică după cum stati mai
în apropiată saii în mai depărtată legătură cu ideea
principală, și după asemănările şi deosebirile
dintre ele. Acâstă operaţiune se numesce disposițiune. Resultatul acestei operațiuni este planul
composiţiunii.
După ce am făcut planul composiţiunii, trebue
să găsim frasele, proposiţiunile, vorbele prin ajutorul cărora să putem exprima, cât se pote mai
clar, ideile și rânduirea lor din plan. Acâstă operațiune se numesce elocuțiune sau stilisare. Felul
în

care

se

exprimă

un

autor

se _numesce

stil.

Cu acâstă operaţiune se sfârşesce o composiţie în

prosă, dobîndind forma ei definitivă.

Exphcare. — In composiţiunea de mai sus, prin zpvenfiune
am găsit mai multe idei secundare care. stai în legătură cu
ideea principală, a cărei aflare face și ea parte din invențiune.
Aceste

idei

secundare,

care de

obiceiă

se

formuleză pe scurt,

sînt: 1) Primăvara, timp al anului. 2) Natura reînvie. 3) Plantele
reînverdesc. 4) Sorele cu rade mai puțin piezișe gonesce frigul.
5) Omul, mai însuflețit ca niciodată. 6) Primăvara, cu frumuseți care nu se găsesc în nici-un alt timp al anului. 7) Frumuseţile

tcelor-l-alte

timpuri,

mat

pre

jos

decât

frumuseţile

—
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primăverii. 8) Natura glorifică pe Dumnedei.
voi6se.

9) Animalele,

10) Natura își înmulţesce ființele,

După

ce am găsit

aceste

idei prin invențiune,

am

căutat

prin dzsposztiune să le orânduim, după legăturele lor. firesci
de asemănare şi deosebire, și după însemnătatea lor. Resul:
tatul orânduirii a fost următorul paz +
Titlu : FRUMUSEŢEA

PRIMĂVERII

Composițiunea :

|. Introducerea : Primăvara,
II. Desvoltarea : 1. Soreie
piezişe gonesce frigul(4).

timp
cu

al anului(1).

rade

mai

puţin

a.Natura renale: (2)
1) Plantele reînverdesc (3)
2) Animalele, voi6se (9)
3) Omul, mai însufleţit ca niciodată (5).
b. Natura glorifică pe Dumnedei (8)
c. Natura își înmulțesce ființele (10).
2. Primăvara, cu frumuseți ce nu
nici-un alt timp alanului (6).
3. Frumuseţile

celor-l-alte

jos de frumuseţile

primăverii

III. Conclusiunea : Primăvara,

timp al anului (ideea principală).

se găsesc

timpuri,

în

maipre

(7).
cel

mai

frumos

|

Precum se vede planul acestei composiţii are sciutele trei
părți: Î. Introducerea, cu care începem; Il. Desvo/tazea, care
conține miedul subiectului; și III. Copc/uszunea, care de obiceii
cuprinde ideea principală sai teniă;” “și cu care se sfârşesce
composițiunea.
Mai observăm la plan, că nu tote ideile aă aceeași însem-:
nătate. Unele sînt coordonate, precum 1, 2 și 3 din desvoltare.
Alte

sînt subordonate.

Ast-fel ideii

1, i se subordoneză,

fiind

—
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coordonate între ele, trei idei: a, b şi c; iar ideii a, i se subordoneză la rândul lor alte trei idei coordonate între ele: 1)

2) şi 3).
In fine, după ce am orânduit ideile în plan prin disposiţiune,
am

căutat să le dăm

composițiunea

forma

definitivă,

care

este

aceea

din

ce analisăm.

Exerciţiul 1.— Să
prosă.

se spună

de

ce acestă

bucată

e în

-

Exerciţiul 2.— Să se compare

ideile

din

plan cu ideile

desvoltate în composiţie şi să se arate ce idei secundare s'aii
mai

adăogat prin

elocuţiune, pentru ca composiţia să fie clară.

kxerciţiul 3.— Să se facă mai

multe

composițiuni,

ară-

tându-se cele trei forme prin care trebue să trecă ori-ce
compunere prosaică, și anume: a) catalogul ideilor, b) planul

şi

c)

composiţia

definitivă.

Eată

titlul

și

tema

1. Casa părintescă: casa părintescă este locuința
scumpă inimei n6stre; 2. Focul: focul a scos pe om

câtor-va:
cea mai
din starea

de sălbăticie în care era la început; 3. Calul: -caracterele, obiceiurile și folâsele calului.
Nota

4. —

Când

ideile

putem să ne exprimăm
prosaică

făcând

secunâare

cu ușurință,

în acelaş

timp câte

ne

sînt

fârte

atunci putem

cunoscute,

alcătui

şi

când

o composiţie

şi trele operaţiunile, pe care altmin-

teri trebue să le facem pe rând. Incepătorii însă trebue să se deprindă
a face aceste operaţiuni una după alta.

5.
ACELAŞ
SUBIECT
(discurs sati disertaţie)

Onorată

adunare,

[.. Subiectul, pe care voiii ave onârea să-l desvolt înaintea Domnielor-vâstre, este cunoscut tuturor. Ceea-ce
însă e cunoscut nu e interesant, şi n'aş fi îndrăsnit să
vă răpesc timpul cu cuvîntarea mea, dacă n'aş fi sciut,

cât de îngăduitori sinteţi cu începătorii. Numai încurajat de indulgenţa Domnielor-vâstre, îmi propun să de-
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monstrez tesa cuvintării

de astădi:

primăvara este cel

mai frumos timp al anului.
II. Cine nu scie acesta? Şi totuşi sînt încă

unii

se

cărora nu

îndoesc. Sînt unii, iubitori de lucruri triste,

care

le place primăvara şi care, neîndrăsnind s'o pună mai
pre jos decât 6rna saii vara, susţin din tote puterile că
e mai puţin frumosă decât tâmna. După dinşii, nu primăvara

ar fi cel mai

frumos

timp

al anului,

ci veşteda

tomnă. Dacă vom isbuti să înlăturăm argumentele ce
ei aduc în favorea tesei lor, prin chiar acesta vom proba
tesa nostră.
Ce dic aceşti jalnici admiratori ai tsmnei? Tomna, dic
ei, cerul

s6relui

e mai

albastru

mai dulce,

ca niciodată, lumina

zările mai limpedi.

Nici

şi căldura

ventul nu

bate aspru, nici umedela nu te pătrunde, ca primăvara.
Şi-apoi unde pui bogăţia
strugurii la tesc, pastrile
vara grâul e pe isprăvite,
rile şi vitele, abia eşite din

tâmnei? Grâul în hambare,
şi vitele grase; pe când primăstruguri nu mai sînt, iar pas&ernă, sînt slabe şi fără putere.

Omul lipsit de grijă tâmna, la venirea primăverii este
îngrijat de diiia de mâne. Atunci cum— exclamă ei —
mai pote fi primăvara mai frumosă decât tomna ?
Și totuşi, onorată adunare, aşa e: primăvara e mai frum6să şi mai plăcută decât tâmna. Toţi o simţim, cu tâte

că se aduc atâtea argumente

în

potrivă.

E

cerul mai

albastru şi s6rele mai dulce tâmna ? Dar cerul e tot atât de
albastru şi erna, şi cine a putut dice că erna e mai frumoâsă

decât primăvara ? Dar să ne amintim una din splendidele
dile de Maiii, când după o ploe bine-făcătâre, sârele răsare
strălucitor şi şi-aruncă privirea peste lumea înveselită : ici,
holdele înverdite şi str&juite de macul

roş şi de

cicârea

albastră; dincolo, bolțile r&corâse ale pădurii şi cântecul
privighetârei; ici, murmurul apei şi salcia plecată ; dincolo,
meluşeii sburdând pe pajiştea cea verde, unde sună clar
clopotul turmelor ; ici, fânul înflorit şi cântecul pitpa-
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lacului; dincolo, satul vesel şi salcâmii înfloriţi. O aripă de
vânt se simte uşor; miresma florilor ne ameţesce: un

dor nesecat de vi€ţă ni se deşteptă în suflet. Să privim
atunci

printre

vedem,

dacă cerul pâte fi vr'odată mai albastru şi mai

bolțile

frumos

ca

atunci!

de

Să

frunziş

stăm

în loc,

sorele ce licăresce în rade
să vedem

mai

dacă

lumina

ale

copacilor,
şi să

ne

şi

uităm

să
la

respânditâre de bucurie, şi

şi

căldura

lui pâte fi

altă-dată

dulce şi mai pătrundătâre ca atunci. Nu, niciodată

cerul

nu

e mai albastru, niciodată

decât primăvara. Iar dacă tomna

ce folos,

când ele se deschid

srele nu e mai

dulce

zările sînt mai limpedi,

peste

câmpul

mohorit şi

"lipsit de vicţă ?
Dar se mai dice că primăvara bate un vânt aspru, care
e f6rte superător ; pe când, din contră, tâmna văzduhul ar

fi liniştit şi deci numai atunci am simţi întradevăr dulceța

radelor sorelui.—Da, aşa e: la începutul primăverii, ventul
e aspru; dar tot atât de adevărat e că, de pe la sfârşi-

tul lui Octomvrie şi tot Noemvrie bate de cele mai multe
ori nemilostivul Crivă&ţ, şi de sera până dimincța el adesea
înnecă zările, cele atât de limpedi, cu suflarea viscolului, şi
le astupă cu nămeți de zăpadă. Ceea-ce câştigă tâmna, dacă

comparăm

începutul

şi încă

mai

sfârşitul

ei.—Şi

ei cu începutul primăverii, pierde—

mult
— comparând
acelaş

lucru,

cu

sfârşitul
umedela

primăverii

cu

care

de

e aşa

periculosă sănătăţii. Se pote 6re asemăna umedla
de
primăvară cu ceţurile nesfârşite de t6mnă, ce te pătrund

până în măduva

6selor, şi cu ploile mărunte ce vestesc

apropierea ernei şi care par'că nu se mai isprăvesc
? Cred,
că nu mai e nevoe să insist.
Dar, onorată adunare, nici bogăţia tomnei nu ne pste

convinge că ea e mai frumâsă decât primăvara. E adevărat
că tomna e mai mult belşug decât primăvara. Dar
bel-

şugul e belşug, şi n'are a face cu frumuseţea. Belşugul ne

pote satisface poftele,

dar

nu ne

încântă,

nu

ne înalță
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sufletul, nu ne farmecă precum ne încântă, ne înalţă
sufletul şi ne farmecă frumuseţea. Cine-a socotit pe. un
om frumos pentru că e bogat, şi cum am crede că tomna
e mai frumosă decât primăvara pentru cuvîntul că e
mai îmbelşugată ?
În fine, ultimul argument ce se aduce în favorea

tomnei, este faptul că omul în timpul ei e mai lipsit de
griji decât primăvara. Dar şi acest argument cade îndată
ce reflectăm puţin. In adevăr, omul e lipsit de griji
tâmna ; dar

bue,

când?

spre a pute

Când

a putut

înfrunta

să stringă

greutăţile

tot ce-i tre-

ernei. Când

însă

anul e râu, sufletul omului e plin de grijă, căci erna nu
e îndurătore. Cu totul din potrivă, primăvara. Dacă tmna
a fost îmbelşugată, atunci omul e fără grijă şi primăvara;

iar dacă cum-va are vre-o grijă primăvara el trebue s'o
fi avut

de

cu

tomna;

deosebirea

e

numai

că, pe

când

tomna grija e grijă şi nimic nu'o pâte îndulci, primăvara
din contră, grija e în totdeuna însoţită de o simţire care
ne încântă sufletul mai mult ca ori-ce: speranţa în anul
ce vine. Niciodată dar omul nu va fi atât de turburat,

încât să nu guste splendidele frumuseți ale primăverii !
Aşa dar tote argumentele, pe care unii le aduc în favorea tomnei, nu ait valdre; şi ast-fel rămâne stabilit că
primăvara e mai frumâsă decât tâmna. Dar din momentul ce ea e mai frumâsă decât tâmna, ea trebue să

fie mai frumsă decât tâte cele-l-alte timpuri.
In adevăr, nici-unul din cele-l-alte timpuri
sta alături cu vre-una
vara

e prea

cald;

€rna

nu pote

din aceste doiiă. Erna e prea frig,
natura

e mortă,

vara

e pe sfâr-

şite. Natura mârtă saii trecută nu e aşa de frumâsă ca
natura în crescere; chiar de ar fi tot aşa de frumâsă,
toţi scim că frigul şi căldura prea mare ne-ar împiedica
să-i admirăm frumuseţele.

III. Primăvara este întinerirea naturii, şi precum tinereţea este cea

mai frumâsă vârstă a omului,

aşa primă-

—
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vara e cel mai frumos timp al anului. Natura se deşteptă,
cresce, se desfăşâră, şi ființa nostră se deşteptă şi cresce
împreună cu ea. Strălucirea naturii, în tote formele ei,
ne înconjoră, ne prinde şi ne stăpânesce prin tote simțurile, ne face să simţim că trăim mai mult decât ori-când.
S6rele e mai vesel, pasările mai vice, florile mai mirosi-

tore, copacii mai verdi, holdele mai dătătâre de speranțe,
erburile

mai

pline

de

vicță,

animalele

mai

sprintene

şi

omul mai fericit. Jar, când omul e fericit, simte mai mult
şi mai uşor farmecul frumuseţii.
Cu

acesta

credem

slabele nostre

că

am dovedit, pe cât ne-a

mijlâce,

anului nu e mai frumos
mea cred că trebue să
Domniile-vostre, care
cuvintarea mea cu atâta

că întradevăr

nici-un

îngăduit

timp al

decât primăvara. Şi ceea-ce inima
dorâscă astă-di fie-căruia dintre
mi-aţi făcut onârea să ascultați
bună-voinţă, nu pote fi alt-ce-va

decât ca să vă fie traiul o necurmată primăvară !

"$

5. Teorie.—Qri-ce

composiție retorică

(discurs

saii diseriație) ne vine mai întâi în minte sub formă
de mijloc în vederea unui scop. Scopul e să convingem (să facem să crâdă) pe cei ce citesc sati

ne ascultă că o idee principală, care se numesce
lesă este adevărată; mijlocul pentru atingerea

acestui scop este însă-şi composiţia

retorică.

Explicare. — In composiția retorică de mai sus tesa,

care

constitue scopul composițiunii, este ideea
principală «<primăvara este cel mai frumos timp al anului»
; iar mijlocul prin

care vrem să ajungem
pune

că am

acest scop este discursul ce se presu-

ținut înaintea

unei

adunări.

„$ 6. Teorie.—Pe lângă deosebirea sciută dintre

composiția prosaică și cea retorică, mai adăo
găm

—
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încă una: prin composiţia prosaică noi explicăm
un lucru, fără să căutăm cu ori-ce preț să facem
pe alţii să crâdă ceea-ce spunem; pe când prin
composiția retorică voim cu ori-ce preț acâsta.
De aceea, când facem o composiţie prosaică, noi
căutăm s'o facem înţelesă, dar ne este indiferent,

dacă cititorul e în stare sai nu s'o înțelâgă;

pe

când, dacă facem o composiţie retorică tot gândul
nostru e să fim şi înţeleşi și aprobaţi de teh auditorii către

care ne adresăm.

Eplicare.
— Acestă composițiune nu este prosaică, ci retorică pentru că vorbitorul voesce cz ori-ce preț să convingă
pe auditori că tesa sa e adevărată.

In adevăr, de la început, prin cuvintele: <onorată adunare»,
<voiă ave ondrea să desvolt», «dacă n'aș fi sciut cât sînteți
de îngăduitori>, «numai încurajat de indulgența Domniilorvâstre», el caută să mmăgulescă pe auditori, pentru ca să-i facă
să credă

mai ușor

tesa

sa, chiar

dacă

n'ar

pute să probeze

îndestul că este adevărată. Ast-fel de măguliri, care nu lămuresc întru nimic subiectul ce se tracteză, lipsesc în composițiile prosaice și trebue să lipsescă. E un mijloc pe care ni-l
permitem când vrem să convingem cu ori-ce preţ, și de aceea

se întrebuințeză numai în composițiunile retorice.
Tot așa, când pe cei ce susțin că tâmna e mai frumâsă
decât primăvara, oratorul îi numesce <iubitori de lucruri triste»
sati «jalnici admiratori ai tâmnei»; sai când tâmnei îi dă
epitetul de «veștedă», el nu lămuresce printr'acesta tesa sa,

dar caută să facă
cei ce

preferă

pe auditori să nu vrea să fie

tâmna

primăverii,

și prin urmare

şi ei dintre
să se dea

de

partea lui, care este vesel, iar nu «jalnic», iubitor de lucruri
vesele, iar nu «triste». .
Intrebuinţarea de epitete, prin care înjosim lucrurile pe care
nu voim să le credă auditori, este un mijloc pe care nu-l putem

—
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întrebuința în composițiunile prosaice,
dar pe care îl întrebuințăm în composițiunile retorice, pentr
u-că prin ele noi
avem de scop să facem «cu ori-ce preţ>
pe auditori să credă
ceea-ce credem noi.

$ 7. Teorie.—Mijlâcele pe care le
întrebuinţăm
în composiţiile retorice, ca să convin
gem pe auditori, se numesc în genere argumente ;
iar întrega

composiţie

retorică constă din argumentare, adic
ă

din întrebuințarea acelor mijlOce astfel încât să-și

ajungă scopul.

|
In” Retorică vom învăța cum se
găsesc argumentele prin invenţiune, cum se
orânduesc prin
disposițiune, cum le dăm forma
definitivă prin
elocuţiune sati stilisare, și cum
în fine, trebuesc
să fie rostite. Acesta este oa
patra operaţiune pe
care n'o găsim la composiţiile
prosaice şi care se
numesce acțiune,
Ezplicare— Fată câte-va arg
umente din composiţ

ia retorică
de mai sus, în afară de cele
indicate în explicarea preceden
tă :

1. «Cine nu scie acesta»? (că
primăvara e mai frumesă de
cât tâmna). Prin acestă întrebar
e oratorul face pe auditori să
credă că tesa lui
totă lumea

trebue
o crede,

să

fie

adevărată

din

momentul

ce

2. «Toţi o simțim, cu tâte că
se aduc atâtea argumente în
potrivă». Prin acestă afirmare
oratorul încurajază pe auditori
i
care nu pot aduce argumente
pentru tesa sa, să se încredă în
simțirea lor şi să aibă curajul
de a crede că întradevăr prim
ăvara e mai frumosă decât tâmn
a.
3. <E cerul mai albastru și s6re
le mai dulce t&mna ? Dar ceru
l
e tot atât de albastru și erna
; și cine-a putut dice că
erna
e
mai frumâsă decât primăvara
» ? Prin acestă dublă într
ebar
e
Întretăctă de adversativa <dar
cerul e tot atât...» noi ară
tăm
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că cerul mai albastru de tâmnă nu e destul, ca să ne facă să
credem că tâmna e mai frumâsă decât primăvara, dedrece

acelaș
erna

cer ce se găsesce erna
e mai frumosă

decât

nu ne pâte tace să dicem că

primăvara.

Aci

oratorul

dărâmă

un argument printralt argument.
4. <Cine-a

socotit

pe un om

frumos,

pentru

că

e

bogat,

şi cum am crede că tâmna e mai frumâsă decât primăvara
pentru cuvîntul că e mai îmbelșugată» ? Prin aceste întrebări
oratorul dărâmă argumentul că tâmna e mai frumâsă decât
primăvara

fiind-că e mai bogată, arătând că bogăţia este deose-

bită de frumuseţe.
5. «Primăvara e întinerirea naturii». Prin acestă defiuz/zune
oratorul face pe auditori să lege <primăvara> cu un lucru care
este în fârte de aprâpe legătură cu frumuseţea : întinerirea.

Ast-fel el tinde să-i convingă că primăvara este întradevăr cel
mai frumos dintre timpuri din momentul căci numai în timpul
ei natura întineresce și deci se înfrumusețeză.
6. <Sârele

e mai vesel, pasările mai vide, florile mai miro-

sitâre, copacii mai verdi,
erburile mai pline

mai fericit>.

holdele mai dătătâre de speranțe,

de vieță, animalele

mai sprintene

şi omul

Prin acestă epumerare de lucruri unele plăcute,

altele frumose,

oratorul

grămădesce

în

mintea

auditorului

o

mulțime de lucruri frumâse în legătură cu primăvara, și-l face
să nu se mai gândescă la frumuseţile celor-l-alte timpuri. Astfel îl silesce să credă întradevăr că erna este cel mat frumos
dintre

timpurile

anului.

7. «Şi ceea-ce inima mea cred că trebue să dorescă astă-di
fie-căruia dintre Domniile-vostre, care mi-ați făcut onârea să
ascultați cuvîntarea mea cu atâta bună-voință, nu pâte fi altce-va

decât

ca

să

vă

fie

traiul

o

necurmată

primăvară!»

Prin acestă urare oratorul măgulesce şi mai mult pe auditori
şi-i face să credă că nici un timp nu e mai frumos decât primăvara.

Căci dacă n'ar fi așa, cum ar pute el îndrăsni

acestă urare cu atâta convingere şi sinceritate?

să facă

—
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$ 8. Teorie.— Planul unei composiţiuni reto
rice
are tot trei părţi principale ca şi o composiţ
ie în
prosă: |. Exordiul, II. Tractarea şi IUL.
Perora-

iunea.

|

In exordii 1) atragem buna-voinţa auditoru
lui
şi 2) anunțăm tesa. In tractare 1) combat
em pe
cei ce sint contra tesei nâstre şi 2) susţinem
tesa.

In perorațiune 1) facem pe auditor să simță că
avem drepiate și 2) tragem conclusiunea.
Exerciţiul 4.— Să se analiseze composiţia
retorică de mai
care sînt părțile ei și subimpărțirile lor.
Exercițiul 5.
— Să se resume în scris aceste părți şi
subîmpărțiri alcăt
sus, arătându-se

uindu-se

planul întregei

composițiuni.

6.
ACELAŞ

SUBIECT

(Poesie)

Tu ești frumâsă,
Ca tine nimenea

Primăvară,
nu este!

ȘI cu vestminte

din poveste;

Tu 'mbraci cu rade mândra țară

Tu ne aduci un vesel sâre
Și mătură de zăpedi câmpia,

Intindi a holdelor cov6re,

Și svârli spre ceruri ciocârlia ;

Tu duci și turme la pășune,

Aprindi și maci pe răzore,
Faci codri verdi ca să r&sune.

De glasuri de privighetâre!

—
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Ce: vesel curge-acum pârâul!
Tu l-ai scăpat de aspra ghieță:
„De flori i se 'nfloresce brâul
Și-alergă plin de-o noiiă vicţă.

O! vicța noi

care sburdă,

În codri, în văzduh,

pe câmpuri,

O pui și ?n firea cea mai surdă,
Tu,

cel mai mândru dintre timpuri!

Şi, fermecaţi de-a ta mândrețe,
De flori, de cer senin, de ssre,
Slăvim în tine, Tinerețe,
Eterna Forţă Creatsre!

Ezplicare.
simțirea că
ale anului.
verii» sat
Primăvară

— In composiţia de mai sus, fondul poesici este
primăvara e mai frumsă decât cele-l-alte timpuri
Titlul poesiei pote fi deci «Frumusețea primămai scurt <Primăvara», sau «Tu ești frumosă,
|

$ 10. Teorie. — Spre a face o composiţie poetică trebue, după găsirea fondului, să alegem de
la lucrul, a cărui frumuseţe o simțim, mai multe
însușiri

sai

fapte care sînt în stare să arate, mai

Literatură și Stil, cl. IV
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$ 9. Teorie. — Ori-ce composiţie poetică (poesie)
ne vine mai întâi în minte ca o simţire a jrumuseţii unui lucru. Acâstă simţire constitue fondul
poesiei. Precum la composiţiunile prosaice împrumutăm titlul de la ideea principală, tot așa la.
poesii îl împrumutăm de la fondul lor. Când
poesia e scurtă putem întrebuința drept titlu vorbe
cu care începe.

—
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mult decât ori-care altele, frumuseţea acelui lucru.
Aceste însuşiri se numesc note caracteristice.
Cel ce pote să alegă notele caracteristice ale
lucrurilor,

și

scie

cu ajutorul

lor să

facă

com-

puneri poetice, se numesce poet.
fxphcare.
am

—

Spre a face composiția de mai sus, după ce

simțit limpede

cât de frumosă

e primăvara,

am

căutat

să

alegem. dintre însușirile și faptele ei anume pote caracteristice,
pe care le-am credut că arată mai mult frumuseţea primăverii.
Eată câte-va: 1. Primăvara îmbracă ţara cu rade și vestminte din poveste, 2. Ea aduce sâre vesel, 3. Ea svârle
cârlia în ceruri, 4. Ea aprinde macii pe răzere..., etc.

cio-

$ 11. Teorie.— Ca să simţă frumuseţea unui
lucru sait fapt, poetul trebue să și-l aducă aminte,
uitând părţile lui neplăcute; trebue adică să-l
transforme în mintea lui alt-fel de cum este el
în realitate. Acestă transformare ce ne pune în
stare să simțim mai bine frumuseţea lucrurilor,
"poetul o face printr'o putere sufletescă numită
închipuire sai imaginațiune.

De aci resultă, că, pe lângă deosebirea sciutţă
($ 2) între composiţia prosaică şi cea poetică, mai
avem una: în poesie nolele caracteristice nu sînt

rânduite ca ideile secundare din composiţia poetică,
după însemnătate, după asemănări și deosebiri ($ 4),

ci sint rânduite de imaginaţiune ast-fel încât să ne
facă să simţim din ce în ce mai mult frumuseţea lucrului sati faptului dat. Notele caracteristice dintr'o
poesie sint deci rânduite de imaginaţiune în gradație ascendentă.

—
Ezphicare,

—
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In poesia de mai sus, nu vorbim pe rând, la

un loc de plante, apoi

de animale

și în fine de

om,

precum

am făcut întro parte a composiției prosaice (4), ci le amestecăm. Ast-fel întrun loc vorbim de <holde» (plante), apoi
de «ciocârlie> (animale), apoi de «turme» (tot animale), pe
urmă de «maci» (iar plante), apoi de «codri» și de <privighetori> (unele plante, altele animale). Dar cu tâtă lipsa de orânduire după asemănări și deosebiri, observăm, când citim poesia,
că sufletul nostru se simte din ce în ce mai avântat; iar avântul

cel mai mare îl simțim la urmă, când, fermecaţi de frumusețile
primăverii, slăvim, în tinerețea ei, vecinica putere a lui Dum-

nedei. Acestă rânduire a fost făcută de 7maginaziune.

$ 12. Teorie. — De

obiceiui composiţiile poe-

tice se fac în versuri, adică într'o vorbire în care
întâlnim elemente simetrice: număr egal de silabe (me&surâ); posiţiune regulată a accentelor tonice
(ritm); potrivire la stâşitul cuvintelor (rimă); posițiune regulată a pauselor. Insă nu tote compunerile poetice sînt in versuri: sînt multe care se
compun în vorbirea liberă (numită de obiceiii și

prosă). In versuri apoi se scrii şi alt-fel de compuneri

decât

cele poetice, de și acâstă formă

n'ar

trebui s'o aibă decât poesia.
Ezplicare. — Poesia de mai sus este compusă în versuri,
Tote versurile ai noiit silabe şi fie-care vers are patru accente
tonice care cad în tâte versurile pe silaba a 2-a, a 4-a, a 6-a
și a 8-a. După fie-care nouă silabe facem câte o pausă mai
mare sai mai mică, și găsim un cuvînt al cărui sfârşit se
potrivesce cu sfârșitul altui cuvînt, pe care îl întâlnim regulat
peste opt-spre-dece silabe, după cum se arată în următorea
Schemă:

—
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$ 13. Teorie.— Fondul poesiei, notele caracteristice, versurile se studiază în Poetică. Tot în Poetică

învețăm în ce constă, la o composiţie poetică,
invențiunea, disposiţiunea, elocuţiunea (din care

face

parte și studiul versurilor sati versificația),

precum şi declamațiunea (spunerea poesiilor), care
corespunde

cu ceea-ce

posiţiunile retorice
Exerciţiul 6. —
din poesia

«Nâpte

am

numit

acţiune la com-

(veşi $ 7).

|

Să se arate fondul şi notele caracteristice

de

vară».

Exerciţiul 7. — Să se arate cum ar pute să fie orânduite într'o

composițiune prosaică notele caracteristice

Exerciţiul 8. —

Să se arate

accentelor și pauselor,
poesia «Ţara mea».

precum

numărul

din poesia

<Ernas.

silabelor, posiţiunea

și potrivirile

de cuvinte

din

Exerciţiul 9. — Să se transforme în vorbire liberă poesia
«Viscolul» dar fără să-și piardă caracterul de composiție poetică.

$ 14. Recapitulare. — Cele trei feluri de compuneri, ce am vegut până acum, se disting una de
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alta prin faptul că, la compunerea lor punem în
lucrare puleri sai agenţi sufletesci deosebiți.
Ast-fel, când facem o composiţie prosaică punem
în lucrare. inteligența,

adică

acea

putere

sufle-

tescă în virtutea căreia noi putem reuni un subiect cu unul sai mai multe predicate spre a face
proposiţiuni, frase sai grupări de frase. cu ajutorul
cărora explicăm lucrurile de sine stătătore saii
faptele lor.
Ă
Când facem o composiţie poetică punem în
“lucrare sensibilitatea, adică acea putere sufletescă
| în virtutea CĂrGIă 5 putem simţi plăcere sai duLrere. In composiţia poetică, însă, imaginaţiunea,
care e o altă putere sufletâscă, rânduesce numai
proposițiuni, frase saii grupe de frase. care exprimă
din ce în ce mai vii, numai părţile frumose (şi
deci plăcute) ale lucrurilor
de sine stătătore sati
ale faptelor lor.
/”Când

facem, în fine, o composiţie retorică punem

în lucrare voința, adică acea putere sufletescă în
/ virtutea căreia noi ne hotărim să lucrăm în ve-:
+ derea unui scop. Composiţia retorică nu este decât
"un mijloc pentru ajungerea acelui scop; proposițiunile, frasele, grupările de frase deștâptă în
noi porniri care ne îndâmnă să credem într'un fel
hotărit lucrurile de sine stătătâre sait faptele lor
și să lucrăm potrivit cu acâstă credinţă.
|
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CONȚINUTUL

LOR

I. Descripţiunea,
1) Prosaică”
Oa
a. Descrieri
pa

individuale
Si

7,
BISERICA DIN BĂLINESCI
(Descrierea

unui

lucru

de

sine stătător)

I. Comuna Zămostia se află la împreunarea Siretului cu

Molniţa ; în cătunul Bălinesci, care face parte din acestă
comună,

spre Nord

şi pre malul deluros

al Siretului se

află o biserică, sub patronagiul Sf. Ierarh Niculae, care e
demnă de atenţiune pentru cei ce studiază trecutul nostru.
II. Ea e zidită de logofătul I6n Tăutu pe la anii 7007
de la facerea lumii, Dechemvrie în 6 dile (1498), după cum

se constată dintr'o inscripţiune săpată pe o tablă de pictră,
ce stă aşedată în zidul de-a drepla bisericii, spre Micgdă-di,

la o înălțime de un

stânjen

inscripțiune

limba

este în

şi jumătate (3m 35); acestă
slavonă și memoreză

despre

Ştefan-Vodă, fiul lui Bogdan-Vodă. .
Biserica e de formă lungueţă cu absidele saii

fundu-

rile poligonale ; temelia,

la o înălţime

de

un

metru

de

la pămînt, e clădită cu doit rânduri de pietre cioplite;
în

sus, trupul

lidă, însă

unghiurile sînt şi ele închecte

plită, precum

bisericii;

bisericii e făcut cu cărămidă
este

tocurile

şi brâul

de

sub

cioplită

cu nervure

sus

arcuri.

Bolta

sînt

saii ciubuce;

centrală

a bisericii,

şi so-

cu pistră cio-

strâşină,

la uşi şi ferestre

pietră
în

de

mare
în

jurul

şi ele de

ele se incovâe
care

este

sus-

încât

apa

ținută de arcuri de pistră, e astă-di în parte dărâmată,
fiind

acoperemiîntul

cu

totul

spart,

ast-fel

ploilor străbate înlăuntru. Tencutla a dispărut mai pretutindeni pe din lăuntru ca şi pe din afară, lăsând a
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se vede însă că pereţii externi, precum şi cei interiori,
ai fost zugrăviți cu chipuri de sfinţi. Zidul se vede mai
pretutindeni gol, iară la bolți se disting nisce olane,

dispuse simetric“ şi îngropate cu ipsos în zid; pe ale lor
funduri smălțuite se cunosce fârte bine marca Moldovei,
adică zimbrul, steia, doi delfini şi o femee...

In interiorul bisericii în partea dreptă a peretelui ce
desparte corui de advon, se ved zugrăviți logofătul Ion
Teutu, cu soţia sa Margareta şi cu fiii lui, Pătraşcu, l6n
şi Anastasiu. Chipurile sînt acum în rea stare dedrece

aii fost negreşit udate şi şterse de ploi. Logofătul Teutu
este representat dând să îngenuncheze dinaintea unei
mici efigii a bisericii sale. Cele-l-alte personagii sînt
înfăţişate, în partea
decât dinsul...
In

peristil

se

opusă,
,

văd

dece

în

proporțiuni

morminte

care

mai

mici

se cred a

fi

boltite. Şapte sînt spre Răsărit, acoperite cu lespedi de
pietră cioplită, în lungime ca de un metru şi jumetate
şi gravate cu inscripțiuni slavone... Acelea sint: al lui
Ion Teutu, logofăt al lui Ştefan-Voevod, din 1501; al
fiului

sâii Teodor,

din

20

Septemvrie

1484;

al'aliui

fii

al săii, Petru, din aceeaşi di; al fiicei sale Vasilca, din
18

Septemvrie

1495;

al domnei

sai

kneghinei,

soția lui

Ion T&utu, logofătul, din 29 Septemvrie*1500; şi, în fine,
al kneghinei Angelina soția lui Dragotă Teutu, din 30
Maiii 1617. Cele-l-alte trei lespedi mormîniale, din care:
una este de om mare, iar doii€ de copii, staii în urma
acestora spre Apus,

asemenea

acoperite

cu

inscripțiuni

slavone; transcripțiunea lor n'am putut-o 'dobîndi.
Se dice că sub biserică sar fi

aflând

o ascundătore,

în care staii mai multe obiecte preţiose; dar intrarea ei
a fost cunoscută numai de un om
şi încetat .din vicţă.

b&trân, care astădi a

III. Cu tâte că biserica logof&tului T&utu de la Bălinesci
este

tare

stricată,

dar

tot se mai face servicii! într'însa;

—
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ea ar putea exista încă mulţi secoli, de i sar face o
reparaţiune ; alt-fel în curând pâte deveni o adevărată
ruină...
Al.

1. Odobescu)).
(1834—1895).

$ 15. Teorie. — Compoșiţiile prosaice prin care
explicăm un lucru de sine stătător se numesc
„descripțiuni. sai

descrieri. Lucrurile de sine stătă-

tore, fiind arătate prin substantive, ori-ce substantiv singur sati determinat pote să formeze titlu
unei descripţiuni.
Ezplicare.

—

Composiţia

că prin ea scriitorul ne

de

face

mai

sus

este prosaică

să înțelegem

starea

pentru

de. adi a

Bisericii din Bălinesci. Este o descripțiune, pentru că prin ea
vrea să ne explice un lucru. de sine stătător
— o anume bise-

rică din judeţul Dorohoiii. Tema
prin numele

acestei composiţii este arătată

acestui lucru.

$ 16. Teorie. — Intr'o descripţiune mai niciodată
nu, descriem în mod complet lucrul dat. In adevăr, un lucru pote fi privit din multe puncte de
vedere și ni se înfăţișeză deosebit, după cum îl pri-

vim dintr'un punct sau altul. De obiceiti, descrip-

țiunea unui lucru de sine stătător cuprinde însușirile ce descoperim

tr'un anume
menea

punct

descrieri

într'însul, dacă-l privim

de

constă

vedere.
tocmai

Tema

din-

unei ase-

în arătarea punc-

1) Vegi Cartea de citire pentru clasa III «Umariitateay. — Acestă
bucată este extrasă din «Antiehităţile din Dorohoiti», care sînt publicate
în vol. Il din «Scrieri literare şi istorice» ale acestut seriitor.

—
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iului de vedere din care ne punem
țiunea

descrip-

nostră.

Explicare. —
dere

în

In «Biserica de la Bălinesci>

este cel archeologic;

punctul de ve-

ea adică ne e descrisă

din punctul

de vedere al interesului ce ni-l presintă ca monument
și în legătură
am

fi vrut

zeci

cu istoria. Dacă ar fi fost vorba s'o reparăm

să scim

cu

deamănuntul

tâte

stricăciunile

ce

și
are,

scriitorul, care ar fi vrut să ne facă cunoscut acesta, ar fi
făcut o alt-fel de descripțiune, punând mult mai multe amănunte

nouă și lăsând la o parte altele (bunidră, descrierea mormintelor). “Tema descrierii de mai sus este: «descrierea Bisericii
de la Bălinesci din punct de vedere archeologic».

$ 17. Teorie.
— Câte feluri de lucruri de sine
stătătore avem, atâtea feluri de descrieri putem
avâ. Ast-fel avem lucruri de sine stătătâre anumite,

pe care nu le putem arăta decât printr'un substanliv proprii. Descrierile unor asemenea lucruri
de sine stătătâre se numesc individuale.
Avem apoi lucruri de sine stătătore care cad
sub simţurile nostre: pot fi vădute, audite, pipăite,
etc., şi care

nu

pot fi numite

decât printr'un sub-

stantiv concret. Descrierile unor asemenea lucruri
de sine stătătore se numesc materiale.
Exphcare. — Descripția «Biserica din Bălinesci» este zpdividuală, pentru că întrînsa autorul descrie un lucru de sine
stătător arumit, pe care-l arătăm printrun substantiv propriă:
«Biserica din Bălinesci»>; este pazerzală pentru că într'însa
descrie un lucru de sine stătător care cade sub simțurile
n6stre şi e arătat printrun substantiv concret. Compunerea
«Biserica din Bălinesci> este dar o gescriere prosaică îndividuală şi materială,
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$ 18. Teorie. — Descrierile prosaice individuale
şi materiale se fac arătând locul.unde se află
lucrul de sine stătător, agentul sai causa-care

l-a produs,

timpul când a fost făcut,

rostul sat

scopul cu care a fost făcut, dar cu deosebir€părțile din care se compune.
La începutul descrierii facem de obiceiă întroducerea, în care vorbim de legătura pe care obiectul dat o are cu altele mai însemnate sai mai
sciute ; iar după desvoliarea deosebitelor puncte
de

mai

sus,

care spunem
Ezplicare.—

la

sfârşit,

facem

ce cugetăm
Descrierea

conclusiunea,

în

noi despre dinsul.

de

mai

sus

a fost

făcută

arătân-

du-se mai întâi Zocu/ unde se află obiectul («Comuna Zămostia
se află la împreunarea Siretului cu Molniţa; în cătunul Bălinesci, care face parte din acestă comună, spre Nord şi pre
malul

deluros

al Siretului...»). O

dată cu locul, însă, scriitorul

a făcut și înzroducerea, arătându-ne legătura lui cu alte
mai însemnate («se află o biserică demnă de atenţiune
cei ce studiază trecutul nostru»). După acesta scriitorul
în desvoltarea temei, arătându-ne causa sai agentul

lucruri
petru
a intrat
(cea e

preună

și acest

zidită de logofătul Tăutu») şi fimpul («pe la anii '7007....>) îmcu împrejurările

care

dovedesc

acestă

causă

timp («după cum se constată dintr'o inscripțiune....>);

zile ce compun

lucrul

dat, împreună

ce ele presintă (Biserica e
fundurile poligonale....»). In
o conclusie, care cuprinde o
la reparațiunea ei. Rostul sati
dat, n'a

apoi păzr-

cu deosebitele amănunte

de formă lungusţă cu absidele sai
fine, a închect întrega descriere cu
cugetare saă reflecțiune privitâre
scopul, cu care a fost făcut obiectul

fost spus de scriitor, pentru că, fiind vorba de o biserică,

se scie de toți, și fără să se mai spună,
dită decât spre a mulțumi lui Dumnedei

că n'a putut fi clăși a-l slăvi.
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Exereiţiul 10. — Să se analiseze oral și să se spună: 1) ce
fel de composiţiune este <Movilele din Ibănesci»; 2) care sînt
părțile ei principale;
autor cu deosebire.

3) ce punct

de vedere

îl

intereseză

pe

Exerciţiul 11.—Să se arate în scris planul acestei compo-

sițiuni,

Exerciţiul

noscute,

12. — Să se facă

din punctul

de vedere

descrierea

unei măgure

al folosului ce omul

cu-

a putut

trage din ea. (Ex. Măgura Mitropoliei din Bucuresci).
Exerciţiul

13.—Să

se facă o descriere

terial cunoscut de toți elevii.
oraşul unde învață şcolarii).

(Ex.

8.
MĂGURILE

a unui

obiect ma-

clasa, școla, curtea, ulița,

x

DIN IBĂNESCI

Comuna Ibănesci ocupă locul cel mai culminani al
d$lurilor ce se întind dea-lungul malului drept al Prutului ; din acel punct, care domină tot judeţul Dorohoi
se pornesc spre S. costişele ce despart văile Jijiei, Ibănesei şi Başeului. Pe podişul lui muntos, spre S. V. de

satul Ibănesci -este un fel de d! artificial sai măgură.
colosală având la basă o periferie ca de 4460 metri şi o
înălţime ca de 557 metri.
Ea este ridicată în marginea unei
păduri şi formată din ndsip, petre mică şi stânci aglomerate. De pe culmea ei, vederea se deschide peste tot
districtul Dorohoiă și chiar până la Iași și Sucâva.
Vârful acestei măgure este trunchiat ; el presintă o suprafaţă plană de formă rotundăca de 1115 metri împrejur,
şi pe dînsa se găsesc ruinele unei cetăţui cupringând ca
vre-o 90 de metri ; în jurul cetăţii este un șanț circular
care are încă 3,35 metri îndlțime şi 60 metri lungime în
părţile unde el mai există, adică spre $. şi E.; iar spre
N. şi V. malule surpat şi rîpos; ţărâna din şanţse
arată a fi fost asvârlită din afară în lăuntru. Porta
cetăţuii era aşegată la 8. S. E., şi de la dinsa se por-
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j

nesce spre S. drumul care duce la satul ce este astă-gi
situat pe c6sta măgurii. La 67 metri spre N. de cetate
este o ridicătură de pămînt înălţată ca de 6,70 metri pe
de-asupra cetăţii; ea pare a fi servit ca punct de observare.
Spre S. de cetăţue, la distanță de 800 metri este o altă
movilă având 111,50 metri circonferență la basă și 8,92
metri înălţime ; de acolo se pâte observa tot interiorul
cetăţii.
Şi mai departe, adică la 5 chilometri în direcțiunea $.
S. E. mai este încă o movilă având la basă o cireonferenţă de vre-o 116 metri şi 13,38 metri înălţime, cu o
formă ţuguâtă ; din vârful ei se vede la movila precedentă şi chiar până la pârta cetăţii.
Despre cetatea cea mare de pe măgura de la Ibănesci,
credința locală o dă ca din timpii Tătarilor; unii
die cum că acolo a fost mânăstire 1),
Al.

1. Odohescu,

(1834—1895).
OBSERVĂRI

STILISTICE. — In privinţa acestei composiţiuni

putem face mai multe observaţiuni ce ne sînţ
de folos la stilisarea
compunerilor. Ast-fel, autorul întrebuinţâz
ă în acâstă compunere
unele ezpresiuni (vorbe, proposiţiuni, frase) care
nu sînt destul de
corecte (bune) şi de care ar trebui să ne ferim:
1. Expresiuni împure (nu destul de potrivite cu
limba românescă
întrebuințată în scrierile bune):

a) Franţuzisme (expresii împrumutate

fără trebuință din limba

francesă):
«culminant»
= cel mai înalt, cel mai ridicat.
«aglomerate» = grămădite, puse una peste
alta, adunate.
<este situat» =este aşedat, se află.
«distanţă» = depărtare
<în direcţiunea» = spte

1) Acestă bucată
cedentă.

este extrasă

din același studiii, ca şi descrierea pre-

—
5)

Provincialisme

(expresii
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ce se întrebuințeză

a țărilor locuite de Români):
<năsip-=nisip.

numai

într'o parte

.

2. Solecisme (greşeli de gramatică sai sintaxă):
« Despre

cetatea cea

mare

de pe măgura

de la Ibănesci,

credința locală o dă ca din timpii Tătarilor». (Corect.
ar fi «Despre cetatea cea
e din
partea

mare...,

credința

locală spune că

timpii...» Şi mai bine ar fi fost: «Omenii
din
locului cred că cetatea cea mare... e din timpii Tă-

tarilor»),

3. Expresiuni echivoce (cu doiiă înţelesuri) :
«d8l artificial sau măgură colosală». (Este o expresie echivocă, pentru că dacă n'am sci înţelesul acestor cuvinte,
am crede, după felul cum sînt rânduite, că del=măgură,
şi artificial=colosală. Un înţeles scim noi, şi altul par'că
reese din construcţia autorului.

«cupringend ca vre-o 90 de metri», (Este o expresie echivocă pentru că nu putem sci dacă cei 90 de metri sînt de
lungime sali pătrați.

Fiind

vorba

că cei 90 metri sînt pătraţi,
ar fi prea
fim

mică

nedomiriţi,

4. Expresiuni

pentru

acea

și să nu

scim

de o suprafaţă,

s'ar

dar atunci suprafata
cetățue,

şi acesta

păre

indicată

ne

face

să

ce să credem).

tanitoloaice (întrebuințare de cuvinte de prisos):

«cel mai culminant=
cel mai cel mai înalt (fiind-că ceulminant»

singur însemneză

<în jurul cetăţii
cetăţii firesce

este

că șanțul

5, Expresiuni ueprecise
autorului

nici

cu

lucril”pe

«cel mai înalt»),

un

șanț

circular» (dacă e în jurul

e circular).

(care nu sînt potrivite bine nici cu gândul
care-l

exprimă) :

«dăl artificial sai măgură». (Măgura este o movilă mare, delul
nu

e însă

o movilă,

ci

o

ridicătură

mare

de pămînt

între

doii& văi; dâlul este strimt şi lung, pe când movila este
conică),
«un şanţ... care are 3.35" înălțime». (Corect ar fi fost «adâucime», pentru că șanțul nu se ridică de-asupra pămîntului,
ci se adâncesce în pămînt; el nu pâte fi înalt ci adânc;

«naltă» e numai
șanțul).

cresta pămîntului
*

scos dintr'însul, dar nu

$ 19. Teorie.—Stilisarea unei compuneri constă
în a găsi expresiunile (vorbele, proposiţiunile, fra-

|
N
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sele) cele mai clare, cele mai proprii
şi cele mai
alese pentru ideile ce vrem să exprim
ăm. Cel ce”
stilisâză bine, dicem că scrie corect.
O expresiune este clară sai are clari
tate, când
cititorul o înţelege, adică pricepe bine
ideea exprimată şi nu r&mâne nedomirit, gând
indu-se şi la
alte idei mai mult sati mai puţin
deosebite.
O expresiune este proprie sati are
proprietate,
când este întrebuințată în adevăratul
săi înțeles
și când, în acelaș timp, exprimă înto
cmai, şi ideea

autorului, şi firea lucrului la care
se raportă acestă

idee.
O expresiune este alesă saii are
nobleță, când
se potrivesce cu felul expresiunilor
întrebuințate
în scrierile bune și nu isbesce nepl
ăcut nici audul,
nici ideile ce lumea cultă are desp
re limbă şi
cuviinţă.
Exphicare. — In composiţia de mai sus
<expresiunile impure>

nu sînt expresiuni

a/ese ;

cise» și cele <tautologice»
echivoce»

nu sînt clare,

«solecismele»,

expresiunile

<nepre-

nu sînt proprii ; iar «expresiunile
_,

$ 20. Teorie.— Din pricină că de vreo sută de ani
încâ
ce

noi,

Românii,

a trebuit

să învețăm

mult

e
lucruri pe care nu le sciat stră
moşii, am fost
nevoiți să imprumutăm şi să într
oducem în limba
nostră multe cuvinte din alte
limbi, cu deosebire
din latinesce, elinesce și franţuze
sce. Scriitorii însă
ai întrodus nu numai cuvinte
de care aveam
nevoe, ci şi cuvinte de prisos
al căror înțeles putea

forte bine să fie exprimat prin
cuvinte românesci.

—

31 —

Ba— aii întrodus şi cuvinte care aveau o formă ce
nu se potrivia de loc cu firea limbei nostre.

Vorbele streine pe care le întrebuințăm, fiind-că
nu avem vorbe _românesci care să le ţină locul,
se numesc neologisme.
” Vorbele “Streine pe care le întrebuințăm fără
să avem absolută nevoe de ele le-am put6 numi

strciu isme.. ( An hau

)

rbele streine, pe care le întrebuințăm fără
să avem absolută nevoe de ele, şi în acelaşi timp

se potrivesc

nici nu

nostre, se

cu firea limbei

numesc barbarisme.
Neologismele sînt_necesare, streinismele jolerate,
barbarismele_neperinise;
Explicare. — In
caracteristice

<Măgurile

din

Ibănesci»

se

găsesc

mai

următorele:

[. Neologisme :
1) <domină>. Nu putem dice în loc de <domină»,—«<domnesce»,

«stăpânesce>;

dar în loc

«de

acel punct care domină

tot județul Dorohoiit», am pute dice: «din acel punct de unde
privirea se pâte întinde peste tot județul Dorohoii», sai «din
acel punct de unde se vede peste tot județul Dorohoiii», dar
acest mod de

exprimare este prea

lung

şi mai

mult

ne arată

lucrurile decât ne face să le înțelegem.
2) «artificial». Ar fi prea lung dacă despre tote lucrurile
«artificiale» am dice cu vorbele românescă: «de mâna omului». «Del de mâna omului» n'ar fi clar, iar expresiunea clară
«del făcut de mâna omului» ar fi prea lungă, și expresiunile
ce sînt prea

lungi față

de ideea

ce exprimă,

par

totdeuna

nenaturale, sînt zzproprii. Decât o improprietate de stil, mai
bine

un

neologism.

3) «colosală». În

acestă

vorbă

intră

nu

numai

ideea de

—
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<f6rte mare» ci și întru cât-va ideea de <măreţ», adică de
ce-va care ne pune în mirare. Ea nu pote fi dar înlocuită.
cu <fârte marez. mr 25,
4) «basă». Are înțeles de «temelie» dar nu pste fi înlocuit
totdeuna cu acest cuvînt. Nu putem dice <basa casei», în loc
de «temelia casei», nici «temelia conului», în loc de <basa
conului». Cuvîntul «temelie» are un înțeles mai concret, ne

face mai mult să simțim lucrurile decât să le înțelegem. De
aceea se întrebuințeză cu mai mult succes în composiţiile
poetice și retorice,
sițiunilor prosaice.

pe

când

5) «periferie». Insemneză
formă

rotundă».

N'ar

cuit>,

fiind-că

aceste

<basă>
|

remâne

proprii

compo-

«marginea unui lucru care are o

pute

fi înlocuit

doă€

vorbe

cu

se

<ocol>

sait

întrebuințeză

«cer-

numai

pentru supratețe, pe când
«periferie» se întrebuințeză și
pentru volume. Aci totuși, fiind vorba de cercuitul basei unei
măgure, în loc de «periferie», scriitorul ar fi putut pune <cer-

cuit>.

Dar din momentul

ce neologismul

este admis în alte

casuri, întrebuințarea lui devine corectă, ori-de-câte-ori nu dă
nascere la o improprietate de termeni.
6) «presintă>. În loc de «el presintă o suprafață plană» am

pute dice «el are o suprafaţă...» sai <el înfățişeză o suprafață...>
dar cea dintâi

expresie este mai abstractă, cea de-a doita mai

concretă decât «presintă». Ce-vă mai mult: expresia cînfățișeză
o suprafață...» e şi zenaturală şi deci improprie, pentru-că nu
e decât

o traducere

după

verbul

<presintă».

Forma

corectă,

în adevăr, este a se înfățișa, iar nu <a înfățișa».
7) «suprafață» e mai abstract decât «față», deci e mai propriit pentru composiţiile prosaice. Pe de altă parte nu se pâte

întrebuința totdeuna unul în locul altuia: Nu putem dice nici
«am pus pe lon suprafață de Gheorghe», nici «faza globului
este acoperită în mare parte de apă» căci în acest din urmă
exemplu s'ar înțelege că, pe lângă <față», globul mai ave o altă
parte opusă feței, și care n'ar face parte din faţă, — ceea ce
nu e exact.

|
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8) «plană», e mat abstract și deci mai propriii pentru composiţiile prosaice, decât «neted».
:

9) «circular». Nu pâte fi înlocuit nici prin «rotund» (șanț
rotund!) nici prin «cercuit>, fiind-că în casul de față ar da
nascere la o expresie echivocă: «şanţ cercuit» = șanț cu

"cercuri.

10) <există», coprinde unul din înțelesurile verbului <a fi», şi

anume acela care pâte fi redat prin <a dăinui». <A exista» însă
nu pote fi înlocuit cu <a dăinui», pentru că arată că un lucru

are ființă, indiferent dacă acestă

se pote înlocui

totdeuna

cu

ființă pâte să dăinuescă. Nu:

«a se afla»

sai

<a se găsi».

ÎL. S?reinisme :
1) <aglomerate> și tâte cuvintele din familia sa: <a aglomera> «aglomeraţie», etc. Pretutindeni pote fi înlocuit cu,
«grămădit>, sai, când e vorba de mulțime prea mare și ne-

regulată, cu <înghesuit>.

2) <este situat» pote fi înlocuit cu <este aședat>, «se află».
Nu

acelaș lucru pentru

derivatul s&ă <Sittațiune», pentru care

nu avem cuvint corespundător,
III. Parbarisme : nu se află în
aprope

un barbarism,

mai

este cuvîntul <a aglomera»>
teristice

|
acestă

cu semă

bucată.

când

e

răi

Cel

care e

întrebuințat

şi derivatele lui. Barbarisme carac-

ar fi numele de culori, ex: 707 (fr. mauve)=liliachiti ;

expresii de politețe: fouzur (fr. bon jour)=bună diua; orevoar
(fr. au revoir)=la revedere; mada (fr. madame)=domnă.

Exerciţiul 14. — Să se analiseze din punct de vedere sti-

listic

bucata

titudinile

«Biserica

de

stilisare

din

Bălinesci»>, să

privitre

la

se

claritatea,

găsescă

incorec-

proprietatea.

și

noblețea stilului, şi să se încerce îndreptarea lor.
Exerciţiul 15. — Să se facă aceeași analisă şi cu acelaș scop
la una din descrierile compuse de elevi, şi indicate la exerțiul 13.

|

Exerciţiul 16. — Să se îndrepteze incorectitudinile stilistice
din composiţia «Nilul».
Exerciţiul 17.
— Să se caute neologismele din compo-

sițiile 8 și 9. .

Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.

3
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9.
NILUL

Nilul

este

unul

din

cele

mai

însemnate

și mai

folo-

sitâre scurgeri de apă ale universului. EI își are sursele
în nisce mari băltoce din centrul Africei. Pierdându-și
Ja început apele printre imense insule plutitâre de
erburi, el curge spre Nord prin savanele Sudanului
Egipten și ale Nubiei, primesce pe drepta fluviile din
Sudan, pe stânga riurile Abisiniei, străbate pustiile
Egiptului şi, după o călătorie de peste 6000 chilometri,
şi-alunecă apele prin doii& mari sghiaburi care întruchipeză o deltă în Mediterana.
Partea cea mai interesantă a Nilului este aceea ce
trece prin pustie. Un ocean de nisip străbătut ici și
colo de munţi desolaţi, stringe, pe o distanță de
aprâpe 1000 de chilometri despre Răsărit și despre
Apus, valea lui, care are o lărgime numai de vre-o
24 de chilometri aproximativ. Nu se produce în acele
pustiuri decât dor câți-va palmieri prin oaze. Dar, pe
cât este de triste acele pustiuri, pe atât este de veselă

şi de bogată valea Nilului. Căci de și în Egipt,
pricina vânturilor

alizee,

nu

ploi&

decât

forte

din

rar,

totuși puţine ţinuturi pe fața pămintului sînt mai
productive decât acestă miracul6să vălcea. Pricina este
reve&rsările lui anuale. Aburii pe care nu-i lasă vânturile

alizee să se precipite sub chip de ploe în Egipt, sint

duși de aceste vânturi în spre Sud, dai de munții
formă de ploi
sub
Abisiniei, se întăresc şi cad
care rup
rîurile,
umflă
ploi
acestor
.
Apele
abundente

stâncele care sînt în munţii Abisiniei,

care

conțin un

pămînt fârte gras şi se varsă în Nil. Atunci el se
revarsă peste maluri și umple tâtă valea, care atunci

par'că e o mare,

dâr ici și colo insule, unde se

află

—
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locuințele locuitorilor. Apele după puţin timp se retrag,
Omenii sâm&nă în mocirla puturâsă bogată în ilimente
hrănitâre pentru plante, și în curând valea Nilului
devine un adeverat Paradis al primilor &meni. Ast-fel
Egiptul primesce de la Nil apa pe care venturile i-o
hoțesc.
Partea cea mai productivă a Nilului este Delta.
Cele doi brațe care o alcătuesc se desparte la 200
chilometri de Mediterana și se varsă în Mediterana cel

dintâi

lângă

urbea

Roseta,

cea

de-a

doiia

lângă

Damieta. Delta este întretăiată în tâte părțile de diferite
brațe pe care le umple fluviul și. ast-fel fecundeză
păminturile dintre ele. Da aceea mai tâtă puterea
Egiptului e în Deltă,
Aveam dar reson când am dis la început că Nilul
este un rîu însemnat și folositor.
10.
CASA

DUDESCULUI

O casă boerâscă era o adevărată cetate, un stat în
stat; nici poliţia, nică justiţia domnâscă nu îndrăsniaii
să trâcă pragul porţii unui Ban sai al unui Vornic, de

şi un asemenna drept nu era scris nicăeri ; la trebuinţă,

boerul putea să închidă porţile şi să trăâscă luni
întregi cu familia, cu slugile şi cu Gmenii casei, opt-dec
i
şi o sută de suflete, fără să aibă cea mai mică
trebuinţă de cei din afară. Avea mălai şi făină în ambare
;.
cămara lui gemea de tot felul qe băcănii şi de sărătur
i;
în ţigănie avea franzelari, croitori, cismari, ete. La
cas,
putea, cu Gmenii din curte, să se apere în contra puterii
domnesci, când nu era sprijinită pe vre-o porunc
ă de
la Țarigrad.
Partea casei despre seara cea mare, cu patru odăi
în
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drâpta şi în stânga sălii, aşternute cu macaturi și perdele ţesute şi cusute în casă, cu sofale, cu saltele în
colţuri şi cu perne de jur împrejur, şi alte doăă sau
trei odăi mai mici pentru grămătic, cafegii, ciubucciiă.
şi feciorul din casă, formaii apartamentul boerului;
partea cea-l-altă a casei de sus cu sagnasii :), cu cămara
şi cu scara din grădină, erati ale cucânelor şi ale cuconiţelor, cu jupânesele şi cu fetele din casă, cinci-șase
cusătorese crescute de mici, fete de scultelnici 2) sau de
boernaşi. Copiii de sex bărbătesc locuiai în beciuri cu
dascălul grec, lângă odaia preotului şi a cântăreților,
în rând cu sofrageria şi cu odăile stolnicului, vătafului
şi a chelăresei. In fundul curţii erai grajdurile de doiiădeci, trei-geci de cai, șoprânele de dece, cinci-spre- dece
trăsuri, cară, căruţe, butei 5) şi rădvane *); în unghiu cu
odăile vizitiilor şi ale rândaşilor începea un alt rând de.
odăi, unde trăgea grămăticul Iordache, vătatui Dinu,
polcovnicul Ioniţă, şătrarul Grigore, logofătul Ştetănache,

etc. când

erai

scoşi

din

slujbă.

Aceştia,

îndată

ce intra boerul în pâne, sburaiă cu toţii în t6te părţile,
ca sameși:), condicarit), zapcii şi se întorceau iar la
tainul boeresc îndată ce se mazilia stăpânul; aceștia
eraii vestiţii ciocoi boeresci din tată în fiă.
La spatele odăilor logofeţilor era fânăria, lemnăria
şi grădina în care găsiai în abundență cireşi pietrâse,
caise cât pumnul, piersici roşii, struguri tămâioşi şi
razachie, mere domnesci şi pere bergamote”); pe lângă
1! balcon închis de unde se pâte
2) 6meni scutiţi de dări (abir»),
boerilor sai mânăstirilor.
3) cupeuri ; trăsuri închise.
4) trăsură de casă.
5) casier; perceptor.
6) archivar; îngrijitor de actele
7) un fel de pere mari, galbene,

privi în stradă fără să fii vEdut.
şi care munciaii în folosul Domnilor,

publice.
fârte gustâse.

—
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grădină o ulici6ră ducea în ţigănie, curte cu câte-va
odăi, în care locuiaii şapte-opte familii de țigani de vatră:
poteovari, curelari, croitori, spălătorese, ete.
Pentru o asemenea populaţiune bucătăria urma să
fie ce-va măreț; şi, în adevăr, era o operă de arhitec
tură. Intr'un colţ al curţii se ridica un coş ca un obe-

lise, care

se deschidea

lărgindu-se,

ca

o pâlnie

întârsă

mai mici,

mulţime

de

de-asupra unei bolte, care acoperia tot edificiul ; în mijloc, sub deschiderea coşului, era cotlonul 3) de doi stânjeni de lung, în care se mistuiaii lemnele întregi, cum
veniaii de la pădure, netăâte, nedespicate şi în care
boul se putea pune întreg în frigare ; de jur împrej
ur

eraii

mese,

tarabe

și cotlâne

tâte

mărimile şi de tâte gradele ; deosebit de bucătarul
cel
mare, mai erai şapte-opt rândași, care, fie-care bucătă
ria
pentru clasa la care era orânduit; masa şi
bucatele
boeresci erai deosebite de ale slugilor, de ale jupâne
selor cu fetele din casă, şi de ale logofeţilor.
Una din casele cele mai măreţe din Bucuresci
era
casa Dudescului.
”
|
Familia

Dudescului era, fără

îndoială, cea mai bogată

din ţară. Cuprinsul lor în Bucuresci începea
de lângă
Sfinţii Apostoli şi mergea până în podul Caliţei
*) aprâpe
de Antim; cuprindea mai tot spațiul dintre
gârlă şi
dâlul Spirei, locul unde este astă-di vestita
mahalaia

Dudeseului, dar unde nu mai găsesci cea mai mică
urmă
de acea mărime, nici în zidire, nici în picior de
om. *
I. Ghica,

„ $21. Teorie. — Sînt multe lucruri de sine stălătore ale căror părți pot fi şi ele interesante de
8) vatra,
9) adi Calea Rahovei.
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descris. Când descriem asemenea lucruri de sine
stătătore, descriind cu interes şi părțile lor, facem

o descriere compleză

sai un tabloă.

Ezplicare.
— Descrierea de mai sus este prosaică, pentru-că
printrinsa autorul vrea să ne arate și să ne explice înfățișarea
unui lucru care a existat: Casa familiei Dudescu ce-a trăit în
Bucuresci,

este

/ndividuală,

pentru-că se raportă la un arz7e

lucru de sine stătător care nar pute fi numit decât printr'un
substantiv

propriii:

<Casa

Dudescului»;

este pzazerzală, pentru

că e un lucru care a trebuit să cadă sub simţurile nâstre, și
anume cu deosebire sub simțul vederii, este, în fine, complexă,
pentru-că lucrul descris este compus din mai multe părți, care,

ele înși-le, sînt interesante de descris. Ast-fel în acestă descriere a unui singurlucru: «Casa Dudescului», ni se vorbesce
cum

era

apartamentul

boerului,

cum

era

acel al cocânelor,

apoi locuinţa băeților, grajdurile, odăile logofeţilor, grădina şi

cu

deosebire

bucătăria

boerescă.

Xe

$ 22. Teorie.— Ca să compunem un tabloii,
căutăm, mai întâi, să fixăm prin invenţiune mai

multe puncte de privire— deosebite după loc,
după timp, sai după însemnătat
— care
e îmbrățișeză câte o parte a lucrurilor din care se compune obiectul total. Aceste puncte de vedere trehue să le alegem cât se pote mai clare, mai
bătătore la ochi, pentru ca atenţiunea cititorului
să nu le scape din vedere, ci să subordoneze cu
ușurință fie-căreia din ele, părţile mai puţin importante ce cuprind. Aceste puncte de vedere se
numesc momente,

FExplicare.
— In composiţia de mai sus, autorul și-a fixat
trei momente mai însemnate: mai întât partea importantă a

—
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casei unde locuesce boerul, cucâna și fetele, băeții cu dascălii şi preotul, și unde sînt grajdurile și locuința logofeţilor;
al doilea, partea mai depărtată de curte unde se află grădina
și sălașele de țigani cu meșteşugul lor. Aceste două momente
sînt luate după loc. Cel de al treilea moment e luat după
însemnătate: bucătăria, care era forte însemnată față cu nu-

mărul Gmenilor ce trebuiaii hrăniți.
Acest tabloă are în conclusie o parte care ar fi putut face
parte din introducere, căci tocmai în conclusie ni se spune

că e vorba

de «Casa Dudescului».

Exerciţiul 18.— Să se arate tema acestei composițiuni.
Exerciţiul 19. — Să se arate ce puncte dintre cele arătate
în $ 18 se găsesc desvoltate în acestă composițiune. (Se desvoltă în ea ideile privitâre la Zoc, agent

Exercițiul

conclusiunea

20.
— Să se arate ce

acestei

composiţii,

Fm,

cuprinde

Scop 2).

întroducerea și

în deosebire de composiția 7.

Exerciţiul 21.
— Să se arate care dintre composiţiile 7, 8
și 9 semă&nă mai mult cu 7ab/o4f,
Exerciţiul 22.
— Să se analiseze și să se spună : 1) ce fel

de composiţiune este «Fundul Oceanului»; 2) care sînt punc„tele ei însemnate de vedere; 3) care îi' este planul; 4) ce
puncte din cele înserânate la $ 18 sînt mai desvoltate.

Exerciţiul 23.
— Să se compună un tabloă al unui obiect
cunoscut de toți elevii, bunidră: Infăţișarea orașului la r&să-

ritul sorelui, sau pe vreme

de plâe, saă pe

ninsâre,

etc.

li.
FUNDUL

OCEANULUI

Până acum vre-o câte-va geci de ani, fundul Oceanului
nu se cunoscea mai de loc. Unii socotiaii, că e întoemai
ca şi uscatul, și anume credeai, că acolo unde se află

pe țărm un munte înalt, trebue să fie sub mare o scobitură tot atât de adâncă, pe cât era de înalt muntele.
Jar alţii credeai din contră, că munţii se prelungesc pe
sub apă şi se l6gă între dînşii ca pe uscat. Adi V0pOrele de r&sboii, începând de lângă câste (unde ati mai
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mult interes să cunâscă fundul)

a

ajuns

să

mesdre

adâncimile până departe în largul mării şi sai făcut
hărţi pentru fundul Oceanului ca şi pentru continente.
Şi s'a

dovedit,

contra

părerii celor

vechi, că cea

mai

mare parte a fundului e cuprinsă de nisce câmpii mult
mai netede ca cele de pe uscat. Afară de locurile pe
unde vulcaniişi coralii aă ridicat munţi, afară de insule
şi câte-va rîpi, un călător ar merge pe fundul Oceanului
mii şi mii de chilometri apr6pe fără să sue saii să cobre. Unde mai pui, că, în deosebire de seGrța uscatului

pe care rîurile şi ploile o brăzdeză necontenit şi o spală

până dă de stâncă, fundul Oceanului este din contră aş-

ternut de la mal spre mijloc cu un nisip din ce în ce mai
mărunt (o adeverată făină), care a astupat şi astupă
mereii t6te neregularităţile c6jei, netegind-o la fie-care
moment.
Dacă însă călătorul ar părăsi mijlocul Oceanului şi,
ferindu-se de marii stâlpi ai insulelor, s'ar apropia de
continente, ar trebui să încâpă a se urca întocmai ca
pe nisce munţi. Și s'ar sui pe un povârniș repede, până
ce de-asupra ar mai rămân o pătură de apă grâsă

de 200 metri. De aci înainte

începe

adevăratul conti-

nent, căci pătura de apă se subţiază pe nesimţite ca şi
cum apa mării s'ar fi prelins puţin asupra uscatului,
Mările acestea puţin adânci (d. ex. Marea Nordului),
a căror ape se furișză 6re-cum pe podul continentelor
sînt, la dreptul vorbind, mai mult un fel de golfuri
ale uscatului şi în timpurile din ufmă ai şi căpătat nu-

mele deosebit: mări de

transgresiune

dedrece

«trec»

din ţinutul Oceanului în ţinutul continentelor.
Sint însă vre:o câte-va mări adânci ca şi Oceanul,

dar cu fundul fărâmat şi plin de râpă ; aşa că un călător .
mergând

pe fundul

când şi coborînd

acestor mări,

apr6pe

ca prin

s'ar osteni mult ridi-

văile

munţilor.

Ca.

pildă pole sluji Mediterana ; ar trebui să pui de 16 ori

:

—
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Marea Nordului ca să faci măcar adâncimea mijlocie a
Mediteranei ; iar fundul ei e plin de rîpe.
Fundul scobit al acestor mări în formă de căldare e
o dovadă, că ele s'aii născut în alte împrejurări. Şi
anume, când scârţa pămîntului s'a rupt, bucăţile s'aii
prăbuşit în jos, iar apa Oceanului a năvălit acoperind
basine aprâpe tot aşa de adânci ca şi ale adevăratului
Ocean. Ca dovadă pâte îi citat şi faptul că aceste mări
sînt cele mai bogate în insule, vulcani, şi prin urmare
în cutremure, un semn că nici până astă-gi bucăţile fundului nu s'aii aşegat pe deplin. Spre a se deosebi de
altele, te aceste mări pârtă un nume a parte: mări

de ingresiune.

|

a

S. Mehedinți.

OBSERVĂRI

STILISTICE.— In privinţa acestei composiţiuni

putem face mai multe observări ce ne pot fi de folos la stilisarea
ecomposiţiunilor n6stre.

I. Ast-fel, autorul întrebuinţâză mai multe feluri de expresiuni
care împodohese

compunerea și o fac plăcută

la citit, fără ea prin-

tr'acâsta să se întunece claritatea lucrurilor ce ne descrie:
1. Expresiuni
acela

pe

crurile) :
4) Metafore
lucrurile

figurate
care-l

(expresiuni

ai

de

obiceiii

ce aă
şi

care

un

înțeles

zugrăvese

deosebit
mai

|
(expresii cu care numim unele lucruri care
numite de

obiceiit cu

acele

de

bine

lu-

semănă

cu

expresii) :

«e6ste>
= ţărmuri. (Cu cuvîntul acâste» putem numi țărmul,
pentru că tărmul e faţă de continent, ceea-ce «câstele» sînt
faţă de trunchiul corpului omenesc).
«brăzd6ză» =scobesce șanțuri. (Putem dice de ploi că «brăzdeză»

în loc

de

«scobese

şanţuri»

pentru

că

şanţurile

pe

care ele le scobese semănă în privința formei cu brazdele
plugului când ară),
«sc6rță» sai <c6jă»=înveliș tare. (Putem numi învelișul
tare al pămîntului cu cuvintele «sedrță» sait «cojă», pentru
că,

întru

cât

este

tare,

sbârcit

şi la suprafaţă,

semenă

cu

coja saă sedrţa copacilor).
.
«stâlpi» sail «pici6re»<basă. (Putem numi basa insulelor
cu numele de «stâlp» sait «picior», pentru că, fiind lipită

— 49 —
de fundul Oceanului, e înaltă şi semănă cu stâlpul pe care
se sprijinesce casa, sai cu piciorul pe care se sprijinesc
e
corpul unui animal).

«se îuriș6ză Gre-cum»=par'că trece fără să se bage de
s6mă. (Putem întrebuința vorba ase furişâză Gre-cum»
în

acest cas, pentru

că

mările

de transgresiune,

trecând

pe

podul continentului, par'că ar trece ca un om care «se furişeză» dintr'un loe într'altul, unde nu are dreptul. Acestă:
expresie figurată însă n'ar fi clară, dedrece ne-ar face să

credem că apa mărilor îşi dai sema de acţiunea lor, întocmai
ca un om, ceea-ce nu e adevărat. Vorba a6re-cum» pusă
pe lângă «se furișâză», clarifică însă expresia şi o face bună

de întrebuințat.

«o adevărată făină» =nisip f6rte mărunt. (Putem numi nisipul

fârte mărunt,

cadevărată făină»,

pentru

că în privința

fineţii se asemănă cu făina. Să ne ferim însă de echivoc şi
să nu facem să se crâdă ca întradevăr nisipul e chiar făină
adevărată. Autorul s'a ferit de acâsta, întrebuințând
ex-

presia

co

adevărată

făină»

numai

ca determinaliv

pe lângă.

nisip).

d) Metonimii.
legătură

(expresii cu care numim unele lucruri care stai într'o

exleridră

dar

strinsă

cu

lucrurile

acele expresii).

numite

de

obicei

cu

«vaporele de răsboiii ai ajuns să măs6
= re>
marinarii cu
ajutorul vapGrelor de răsboiii au ajuns să măssre,
(Putem

din

întrebuinta

vapâre,

pentru

expresia
că

«vapârele»

între ele se află

în loc «marinarii»
o dublă legătură ex-

terioră dar strînsă : 1) marinarii sînt în vaporul de resboiit

şi 2) mesâră

marea

In metonimia

de mai sus

locul

şi mijlocul —

care arată
mijloc,
2. Epitete

—
(expresii

prin

mijlocirea

vaporului de r&sboiii.

s'a pus dar

«vapâre

de

pe cei ce stati în

expresia

care arată

răsboii»,

în locul expresiei

acel loc şi

întrebuinţeză acel

adică

în loc de «marinarii»).
determinative care ne fac să

însuşirile luerurilor despre. care ni se vorbesce)
:
«din ce în ce mai mărunt>—nisipul
<repede»—povârniş
mări—<adânei»

vedem

mai

bine

fundul—c<tărâmat», <plin de stânci», «scobit».
3. Idiotisme (expresii proprii limbii române şi care deci nu se pot
traduce întocmai

în vre-o limbă streină) :

“Unde mai pui»=pe

lângă

acestea. (idiotismul «unde

mai
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pui»

dă

mai

atrăgendu-ne

multă mişcare sat vieţă
atenţia asupra lor).

descrierii

lucrurilor,

II. Autorul întrebuinţâză însă şi câte-va expresii nu destul de
corecte:
1. Expresii neprecise. (Vegi Obs. stilist. 5 de la No. 8).
«contra părerii celor vechi». (E neprecisă expresia «celor
vechi»,

fiind-că printr'însa se înţelege de ohiceiii popârele
antichității, Grecii, Romanii, etc., iar din composiție nu se
înțelege că părerile expuse mai "nainte ai fost şi ale înve-

taților acestor popâre).
«Sar sui pe un povârniş
pentru

că

prin

acâstă

repede».

vorbă,

(E neprecis «povârniş»

ca și prin

«coboriş»,

arătăm

un drum ce merge de la a€l în spre vale; pe când autorul
vorbesce tocmai de un drum de la vale spre al).
2. Barbarisme. (Vei $ 20):
«Ca pildă pâte sluji...»
= Ca pildă avem saiă este... (Cu tâte
cuvintele

românesci

«pildă»,

«sluji»,

construcţia

proposi-

țiunii este imitată de alte limbi, fără nici o

necesitate

nici nu se potrivesce

limbii.

destul

de

bine

cu

firea

şi

«a part
== deosebit.
e»
(Expresia «a parte» are o formă ce nu se
potrivesce

cu firea limbei nâstre, dar

are

un înțeles

de care

une-ori avem trebuință ; anume are pe lângă înțelesul de
ala o parte» şi înţelesul de «deosebit». Autorul însă vrea să
dică numai «deosebit» şi deci întrebuinţarea ei nu e îndreptăţită).

$ 23. Teorie. — Stilisarea unei composiţiuni se

face în doii& feluri, după cum întrebuințăm mai
mult_vorbirea proprie sait vorbirea. fi guraltă. —

Se numesce vorbire proprie aceea în care în-

trebuințăm

vorbele (termenii) în înţelesul lor cel

mai obicinuit, care, în genere, este cel mai vechii,
cel primitiv. Acest

înţeles

se numesce >. înțelesul

propriii sau primar al vorbei.
Se numesce vorbire figurată aceea în care, fie din
pricina lipsei de termeni proprii

pentru

lucruri,

să

fie din

pricina

că

vrem

anume

înfrumuse-
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țăm stilul, întrebuințăm termenii întrun înţeles
deosebit de înţelesul obicinuit și primitiv. Acest

înțeles,

care

se numesce

e

Gre-cum

un

înțeles

împrumutat,

înfeles figurat sau secundar.

Ezplicare. — In composiţia de mai sus vorbirea este în cea
mai mare parte proprie, vorbele fiind întrebuințate în îpze/es
Zropriă. Ast-fel când dice: <Până mai acum câte-va deci de
ani, fundul

Oceanului

nu se cunoscea

mai

de loc>,

tâte

cu-

vintele sînt întrebuințate în înțelesul lor obicinuit și primitiv.
«Câte-va deci de ani» <însemneză mai multe decimi de
durate de timp numite «an» și sub care nume se înțelege
de

obiceiti timpul

jurul sorelui.

cât pămîntul se învârtesce

<Fund>

însemneză

de obicei

o

dată

partea

împre-

de jos a

unui lucru care pote conține un lichid, spre exemplu:
fundul
căldării, paharului, etc., și în acest înțeles, autorul dice
«fundul
Oceanului», căci e vorba de partea de jos pe care
se rezămă

apa ce conține Oceanul. <Ocean» însemneză primitiv apa
ce
înconjură uscatul de tote părțile, și în acest înțeles este
întrebuințat și de autor.
Dar, de și vorbirea în care este scrisă composiția de
mai sus

este proprie, totuși din loc în loc are și câți-va Zermeni
figuraţi

ce caracterizeză vorbirea figurată.
Ast-fel

metaforele

și mefonimiile,

explicate

în

observările

stilistice de la acestă composiţie, sînt expresii figurate, fiind-că
expresiile ce le constituesc sînt întrebuințate în alt înțeles
decât
cel obicinuit, fie, cum e la metaforă, din pricina unei
asem&nări

ce facem în mintea nstră între lucrul ce vrem să numim
și lucrul

al căruia nume îl împrumutăm, fie, cum e la metonim
ie, din
pricina unei legături exteridre dar strînse, ce există între
lucrul

ce vrem să numim

și lucrul de la care împrumutăm

numele.

$ 24. Teorie. —In composiţiile în prosă întrebuințăm de regulă vorbirea proprie; nu putem

întrebuința în aceste feluri de composiţiuni, ter-
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meni figurați sau vorbire figurată, decât dacă
prin întrebuințarea lor stilul nu-și pierde claritatea, proprietatea şi nobleţa sa. Ori-ce termen
figurat, sai vorbire figurată care ar întuneca vreuna din aceste calități, este un termen sai vor.
bire defectudsă.
Exphicare. — Nici unul

din termenii

figuraţi din composiţia

de mai sus nu sînt defectuoși, pentru că nici unul nu întunecă
claritatea, proprietatea sau noblețea exprimării autorului. Tote
expresiile figurate întrebuințate, precum se vede din observările stilistice, sînt clare, potrivite cu gândul autorului, potri-

vite cu firea lucrului descris, potrivite cu firea limbii române.
Nu tot așa stă lucrul cu unii termeni figurați întrebuințați
în composiția «Nilul». Ast-fel găsim acolo metafora: «Egiptul

primesce

de la Nil apa pe care

vânturile

i-o hoțesc; unde, în

loc de termenul propriii «2-0 ia» întrebuințăm termenul figurat
<-o hoțesc» în virtutea asemănării ce ar fi între acțiunea
ventului care ia aburii de plse, și între acţiunea hoțului care
fură banii cui-va. <A hoți» însemneză însă <a lua de ici și
de colo pe furiș și cu intențiune» şi se dice numai de persone.
Arătând acțiunea vântului prin acestă vorbă, o arătăm ca făcută

din loc în loc, pe ascuns și cu intențiune, ceea-ce nu corespunde cu adevărul faptelor. Descrierea dar prin întrebuințarea
acestui cuvint pierde claritatea (fiind-că înțelegem alt-ce-va
decât ar trebui), proprietatea (fiind-că înţelesul acestui cuvînt
nu se potrivesce nici cu adevăratul gând al autorului, nici cu
firea lucrului, nici cu firea limbii), şi chiar noblețea (pentru
că e un cuvint ce se întrebuințeză de obiceiă în împrejurări
mai josnice decât acelea despre care e vorba în composițiune.

Exerciţiul 24.
— Să se analiseze din punct de vedere
stilistic bucata <Casa Dudescului» și să se găsescă expresiile
figurate (metaforele și metonimiile), epitetele și idiotismele
dintr însa.
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Exerciţiul 25. — Să se facă aceeași analisă la vre-un

a din
descrierile compuse de elevi, şi indicate la exerci
țiul 23.
Exerciţiul 26. — Să se caute neologismele
şi streinismele
din <Casa Dudescului» și din «Fundul Ocenului».
Exercițiul

27.

— Să

se

îndrepteze

minilor figurați din composiţia

incorectitudinele

_ter-

<Orașul Tanger».

12.
ORAȘUL TANGER.
Orașul Tanger, numit de Arabi Tangia, ne arată
un

tabloă teribil de original prin chichineţile
sale albe, care
se înalță treptat pe câstele a două culmi
apropiate.
Imprejuru-i se deşiră un brîă de ziduri
înalte cu meterezuri hodorogite iar în mijlocul lui
se ridică doit
minarele pătrate, ale căror cărămidi smălţ
uite formâză
felurite arabescuri. T6te casele > este încununa
te cu terase,
pe care locuitorii stai nopţile de vară, şi
din depărtare
ele înfăţișeză aspectul unei scări gigantice,
lipită de
spinarea culmilor. Alb6ţa ferestrelor şi lipsa
de ferestre

produc o uniformitate, care ar osteni
vederea, dacă

acsa

unitormitate, nu ar fi străpunsă prin câţi-v
a copaci, prin

coloritul minarălelor şi prin colibele consulilor
Europei,
văpsite

în galben,

vînăt și verde.

După

V,

Alecsandri.

13,
CARACTERISAREA LUI EMINESCU
I. Eminescu

este un om

al timpului modern,

cultura

lui individuală stă la nivelul culturii
europene de astăgi.

II. Cu neobosita lui stăruinţă de a ceti,
de a studia,
de a cunsce, el îşi înzestra fără prege
i memoria cu

operele

însemnate

din

literatura

antică

şi

modernă.
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Cunoscător al filosofiei ?), în special al lui Platon 3),
Kant *) şi Schopenhauer î), şi nu mai puţin al credințelor religi6se, mai ales al celei Creştine şi Buddhaiste 6),
admirator al Vedelor :), pasionat pentru operele poetice din t6te timpurile, posedând sciinţa celor publicate,
până astăgi din istoria şi limba română: el! afla în
comora

ideilor ast-fel culese materialul concret, de unde

să-şi formeze înalta abstracțiune 3), care în poesiile lui
ne deschide aşa de des orizontul fără margini al gândirii omenesci. Căci cum să ajungi la o privire generală,

dacă

nu

ai

în

cunoscințele

tale

treptele

succe-

sive, care să te ridice până la ea?) Toemai ele dai
lui Eminescu cuprinsul precis 1») în acele versuri caracteristice,

în

care

se

întrup6ză

profunda

lui

emoţiune

asupra începuturilor lumii, asupra vieţii omului, asupra
s6rtei poporului român.
Poetul e din nascere fără îndoslă, dar ceea-ce e din

nascere la adevăratul poet nu e disposițiunea pentru
formu 96lă a rilmului şi a rimei!!), ci nemărginita
iubire a tot ce este cugetare şi simţire omenâscă, pentru
»

2) seiința

causa

despre firea,

şi scopul

cunuscinței

causa şi

scopul

ce avem

despre

universului

şi despre firea

el.

3) filosot grec, care a trăit în secolul IV a. Chr.
4) cel

mai

mare

filosof german ; a trăit în sec.

5) filosof german
6) sat

Budiste,

(Salyamuni,

a.

XVIII,

din sec. XIX,
al

cărui

Gotama

întemeetor

sai 'Siddhartha)

a fost filosoful indian
care

a

trăit

prin

Chr.

Buddha,

secolul

VII

-

7) cărţile

stinte

ale vechilor Indieni,

8) Idee fârte abstractă,
9) Căci

cum

să

temeiul credinței

te ridici cu

gândirea

ta de-asupra

privesci deodată pe tâte, dacă mai înainte
desci la fie-care lucru în parte?
10) înţelesul

hotărit,

Brahmanice.

adâncă.
n'ai

avut

lucrurilor
prilejul să

şi să le
te gân-

sigur.

11) talentul de a găsi uşor rima şi ritmul (vedi $ 12), şi prin urmare,
ușurința

de

Literatură

a face
și Sil,

versuri.
cl.

IV, Dragomirescu.

1

4
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ca din priceperea lor acumulată să se desprindă ideea
emoţională spre.a se înfățișa sub forma, frumosului 12),
Acel cuprins ideal 1) al culturii omenesci nu era la
Eminescu un simplu material de ruchiție streină 14), ci
era primit şi chiar asimilat în individualitatea lui înte-

lectuală. Deprins

ast-fel cu cercetarea

adevărului, sincer

mai întâi de t6te, poesiile lui sînt subiectiv adeverate 5),
nu numai atunci când exprimă o intuiție '6) a naturii
sub formă descriptivă, ci și atunci când trec peste marginea lirismului individual 17) şi îmbrăţişâză şi represintă un simţimînt naţional sait umanitar.
De aci se explică în mare parte adânca impresie ce
a produs-o opera lui asupra tuturor. Şi ei aă simţit în
felul lor ceea-ce a simţit Eminescu, în emoţiunea lui
îşi regăsesc emoţiunea lor; numai că el îi resumă ps
toţi şi are mai ales darul de a deschide mâșcării sufletesci cea mai clară expresie 15), aşa încât glasul lui,
deşteptând r&sunetul în inima lor, le dă totatuna cuvîntul ce singuri nu l-ar fi găsit.
”
III. Acâstă scăpare a suferinţei mute prin farmecul

exprimării'9) este
12)

luând

pentru

ca

cunoştinţă

simţirea

(ideea
sale.

poesiile

impresiile,

cugetările

emoțională)

13) sufletesc.
14) cunoscințe
sufletul omului,
15)

din

de

binefacerea

învățate

pe

pe

pe

ce o revarsă

care

poetul

şi simţirile
care

din

apoi

le-a

omenesci,

o exprimă

afară,
i

fără

poetul

strîns

de

(acumulat)

el să dobîndâscă
în mod

legătură

frumos

în

adevărată

cu

poesiile

lui exprimă o stare suiletescă, pe care
poctul a avut-o în
şi a cregut în adevărul ci,
16) privelişte, vedere directă,
17) ci şi atunci când (poesiile lui) nu
mai exprimă o stare sufletescă care-l intereseză direct pe
el.
adevăr

18) are talentul de a găsi

presiuni,

încât

cititorul

pentru

simţirea

sufletâscă

ast-fe] de ex-

o simte şi el numaidecât şi întocmai.
19) poetul. exprimându-și ascunsele suferinţe
sufietesci prin cuvinte potrivite şi frumoâse (fermecătore) scapă
prin chiar acesta de aceste suferințe,
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geniu 2) asupra 6menilor ce-l ascultă, poesia lui devine
o parte integrantă 2') a sufletului lor, şi el trăesce de
acum înainte în vitța poporului săi 2:).
Titu

Maiorescu 2).

$.25. Teorie. — Lucrurile de sine stătătâre, care
fac parte din sufletul nostru şi care deci nu cad
direct sub simţurile nostre, se numesc morale.
Puterile sufletului nostru sînt: înţelegerea, simţirea
şi voința ; la care se adaogă: memoria (ţinerea de

minte), atenţia, imaginaţiunea ; prin urmare, ori-ce

fel de a înțelege, de a simţi şi de a lucra, ori-ce
fel de a ţine minte, de a fi atent și de a-şi închipui,
precum și ori și ce produs, în care se dă pe față

aceste feluri de a fi, sînt lucruri morale.
Descrierea

unui

lucru

de natură morală se nu-

mesce descriere morală; iar dacă acest lucru, pe
lângă că e moral, mai este şi individual, adică nu
pote fi numit decât printr'un substantiv proprii,
descrierea lui se numesce caracterisare.
Caracterisarea este deci descrierea unui

lucru

de sine stătător individual şi moral.
Ezphicare. —
lucru

de

sine

20) poetul

In composiția de mai sus autorul descrie un
stătător

mare;

de natură

poctui

care-și

pora/ă:

exprimă

în

sufletul unui poet;
chip

natural

și frumos

cele mai înalte cugetări ale omenirii.
21) constitutivă, nedeslipită,
23)

prin

faptul

rile întrupate

că în
în poesiile

sufletul
lui.

poporului

se va

trezi

totacuna

simți-

23) Acestă bucată este extrasă din studiul «Eminescu şi poesiile Iui», ce
se cuprinde în vol. [| din «Critice», operă fundamentală a acestui autor.
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acest lucru de sine stătător de natură morală este individual,
dedrece e vorba de sufletul unui anumit poet: sufletul lui
Eminescu. Deci acestă descriere este o cazacterisare.

$ 26. Teorie. — Composiţia caracterisărilor este
grea și cere din partea autorului o minte matură
şi pătrundetore.
Caracterisarea se pâle face arătând mai întâi, în
introducere, categoria de lucruri morale din care
face parte lucrul ce vrem să caracterisăm.
In desvoltare apoi: 1) enumerăm calitățile părilor sale constitutive; 2) le subordonăm unei
calități mai însemnate, care deosibesce mai cu
semă lucrul dat de cele-l-alte lucruri din aceeaşi

categorie; 3) arătăm efectele (urmările) la care dă
nascere acest fel de a fi al lucrului moral descris.
In fine, în conclusiune, punem

în legătură acest

lucru cu alte lucruri mai însemnate ce pot să intereseze pe cititor.

La

începutul

desvollării

sai

la

sfirşit,

unii

scriitori obicinuesc să vorbâscă de causa lucrului
moral, de care e vorba; dar, dedrece causele lucrurilor morale sînt fârte puțin cunoscute, e bine
să vorbim de ele numai când sintem siguri că
spunem un adever ce cu greii se pâle contesta.
Erplicare. — In acestă descriere autorul ne arată în înZroducere că sufletul lui Eminescu face parte din categoria

sufleteior

culte,

din

apusul

Europei:

Eminescu

e

un

om

modern.

In desvoltare î) ne arată: calitățile părţilor constitutive ale
sufictului săă: Eminescu în privința inteligenţei și memoriei,
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era «cunoscător»

al filosofiei, al vechilor credințe și al limbei

și istoriei române; în privința simţirii, era <admirator> al
Vedelor, «pasionat» pentru ori-ce fel de poesie; în privința

voinței, avea puterea de a ne face să simțim îu mod hotărît cele
nai înalte gândiri omenesci. Aceste calități apoi 2) le subordoneză unei calități dominante, pe care o are ori-ce poet adevărat,
anume <nemărginitei iubiri» pentru manifestările “sufletesci
ale omenirii, calitate care a făcut ca tote cunoscințele, ce poetul
dobiîndea prin înțelegerea și memoria lui, să pătrundă și în
simțirea și voința lui, şi să tacă una cu ființa lui. La urmă,
3) ne arată urmările acestei calități: de aceea el era «sincer»;
de aceea poesiile sale sînt «subiectiv adevărate», chiar când
ele exprimă simţiri care nu-l interesaă direct, precum simțimintele naționale și morale; de aceea simțirile lui au fost atât

de puternice și az putut pătrunde în mințile tuturor.
În fine, în conclusiz, autorul ne arată faptul fârte însemnat,
că prin acestă fire se deosibesc poeții de genii şi pot trăi

în vița poporului din care
Nota. 5. —

Caracterisările de cele multe ori

sine stătătâre, ci fac
multe-ori se presintă
lui Eminescu»

a eşit.
nu sînt

composiţii

face parte din studiul «Eminescu

şi poesiile

lui».

Nota 6.— Când am arătat că composiţia de mai sus este
individuală şi morală, prin aceste vorbe am caraclerisal-o.

Acestă rânduire

de

parte din composiții mai întinse. De aceea de
fără introducere şi conclusiune.
«Caracterisarea
o deseriere

de vorbe constitue deci o composiţie—şi anume o ca-

raclerisare prescurlală.

Exerciţiul 28. — Să
Exerciţiul 29. — Să
Cronicei lui Neculcea»>
Sițiune este și cum se
din punctele arătate la

3) care-i este planul.

se arate zema acestei composiții.
se analiseze composiția «Caracteristica
și să se spună : 1) ce fel de compopote caracterisa (vedi nota 5); 2) care
$ 18 intereseză mai mult pe autor;

Exercițiul 30 — Să .se
anume

om cunoscut

compună

o

caracterisare

de toți elevii, bunidră

a unui

a unuia dintr'înșii.

14.
CARACTERISTICA

CRONICEI

LUI: NECULCEA

Neculcea nu și-a scris cronica din ordinul sai din
indemnul măcar al cui-va, și. ea nu represintă lămurit
şi exclusiv 1) interesele nici-unui partid şi al zzici-apze?
îndividuatităfi*). Este şi aici, firesce,—și nici nu se putea
alt-fel, când scriitorul era o patura asa de căldurosă 3)
și de puţin prefăcută, un suflet asa de deschis Î) — este
laudă şi este ocară. Se pâte ca uneori să aducem
lauda la o bine-facere 5) primită de scriitor, și să lămurim
ocara, nemeritată în t6tă asprimea ei, printr'o prigonire sai o ignorare 6) a cronicarului. Dar niciodată
Neculcea, un om de cinste, un Moldoven cuminte și
cu frica lui Dumnedei, nu va lua asupră-și păcatul de

a scorni minciuni, a defăima saă a linguși. Acesta nu
e o cronică de ură și nici nu e un panegiric î). „Seu-

timentele3) care domnesc nu sînt acele ale r&sbunării sai
ale recunoscinței pentru unul sai mai mulți stăpâni.
Fără a fi presentate cu reda unui narator obiectiv %,

1) numai. «Exclusiv» are un înțeles mai puternie decât
«numai».
2) nici-unei persâne însemnate nu numai prin posiția sa socială,
dar
'şi prin caracterul săti.
3) fire simţitâre şi iubitâre.
4) aşa de sincer şi curagios
5) să ne explicăm lauda printr'o bine-facere; să reducem
lauda la o
bine-facere. E un solecism.
6) nesciinţa.
7) discurs de laudă.
8) simţirile omenesci ; simţirile mai desvoltate din
sufletul omenese.
9)

cu starea suflerescă lipsită de ură şi părtinire
(cu nepăsarea,

rența) unui povestitor cu desăvîrșire

nepărtinitor.

indife-

—
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unui fezzferament sciințific
19, evenimentele |!) din trecut
12) sînt povestite mai mult cu un sentiment de

duioșie discretă 13),
Căci, afară de vre-o două domnii de la sfârșit, și
trecuse multă vreme, de când se întâmplase acele
lucruri, a căror amintire se întipărise <în inima sa».
Vremea slăbise contururile, îndulcise culorile, îmbiângise
și foetizase aducerile

aminte 14). Când întrebuințăm,

ca

şi când cetim numai, cronica lui lon Neculcea, trebue să ne gândim totdeuna că nu avem aface cu povestirea
pătimaşe a luptătorului, care abia a lăsat armele din
mână; că întrinsa nu r&sună nici îzpu/ de trium 15)
al biruitorului, nici plângerea învinsului prigonit sai
instreinat; ci limpedea, curata, senina și buna povestire
a unui betrân forte bătrân, care, privind în urmă, î
dunga din ce în ce mai umbrită a trecutului sei 16),
vede înșirându-se acele ce au fost, a/â de /iniștite,
de orânduite și de frumăse 11),
lon Neculcea și-a scris forte târdii, în adevăr, /eafopisețul 15) după ce se mântuise cu luptele lui cele mari
10)

Felul

de

a fi al unui

ori cât de supărator

om

ar fi acel

pe

care

adevăr

nu-l

pentru

intereseză decât adevărul,
dînsul.

11) faptele ce intereseză istoria.
12)

«Din

trecut»,

pusă

pe

lângă

cevenimeate»,

nu

e expresie

tauto-

logică, pentru

că pot fi şi evenimente «presente»; și de fapt Neculcea

povestit

acestea,

şi de

13) tainică şi blândă,
14) Vorbire figurată, care
aminte să nu mai aibă
fie blânde şi frumâse»,.
15)

cântarea

|
însemneză : «vremea

margini

entusiastă

hotărite,

să

nu

a

făcuse ca aducerile.

mai

fie așa de vii,

ci să

de biruinţă

16) Vorbire figurată, care însemneză : «aducerile aminte din ce în ce
mai

puțin
17)

Se

deslușite
raportă

cu
la

cât

erai

mai depărtate»..

<înşirându-se»,

«ai fost» sa pus virgulă.
18) Cuvînt slavonese («slovenism»),

şi ce însemneză cronică.

nu

la

«aii

fost»,

de aceea

după

care mai are şi forma «letopiseţ»

”

—

54—

și cu suferințele-i îndelungate, în liniștea unei retrageri
aprope continue, la țară mai mult, gândindu-se la vicța
sa din trecut și așteptându-și senin sfârșitul 19).
N.

Iorga.

$ 27. Teorie. — Vorbirea proprie şi vorbirea
figurală, întrebuințate în stiliserea unei composițiuni prosaice, pot să ia deosebite înfățișări,
după natura cunoscințelor privitore la subiectul
ce tractăm. Aceste înfățișări — stiluri — pot fi în
numer de trei, corespundând la trei sfere deosebite

ale cunoscinţei

omenesci,

și anume:

stilul literar,

stilul sciințific şi stilul filosofic.
Stilul literar constă dintr”o vorbire proprie sati
figurată, în care autorul întrebuințâză termenii
cei mai aleși şi cei mai cunoscuţi din limbă, fără ca
printr'acâsta să jicnescă claritatea sati proprietatea
exprimării. Literatul — scriitorul ce întrebuințâză
acest stil —- pâte face acâsta, deorece el caută să
dea expresiune unor cunoscinţe care pot fi înţelese
de cei mai mulţi, fără nici o preparaţie specială.
Stilul sciințific constă dintr'o vorbire proprie
sau figurată, în care autorul întrebuinţeză termeni
concreți, dar rari şi speciali, fără ca totuşi să păcătuâscă în contra clarității, proprietăţii sai nobleţii exprimării. Omul de sciință pote face acesta,

deorece el caută să dea expresiune unor cunoscinţe
19) Acestă

mere

bucată

care ea însă-şi

«Istoria

literaturii

face

parte

din

face

parte

dintr'o

române

în

sec.

«Cronica

XVIII».

lui Neculcea»,

composiție

mult

o compu-

mai

întinsă

—
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concrete ce nu pot fi înţelese cu uşurinţă decât de
acei Omeni care ati adâncit cercetarea lucrurilor
materiale şi le-ai studiat în amănunţimi. Ori-ce
amănunt însă cere termeni noui, pe care nu-i pole

sci 6re-cine.
In fine, stilul filosofic constă dintr'o. vorbire
proprie sati figurată, în care autorul întrebuinţeză
şi speciali,

abslracți, rari

termeni

ca

fără

totuşi

expresiunea să fie lipsită de claritate, proprietate sati
nobleţe. filosoful pâte face acesta, deorece el. e
ţinut

să dea expresiune unor cunoscinţe abstracte,

ce nu pot fi înțelese lără greutate decât

de acei

Gmeni care se ocupă cu cercetarea amănunţilă a
lucrurilor morale. Axeste lucruri, când sînt stu-

diate cu amănuntul, presinlă particularităţi pe care
nu le pâte înțelege ori-cine și pentru care sintem
nevoiţi să întrebuinţăm lermeni noi și rari.
Termenii noui şi rari întrebuinţaţi în stilul
filosofic şi cu deosebire cei întrebuințați în stilul
sciinţific, se

lechnici ; cei între-

lermeni

numesc

buinţaţi în stilul literar se numesc termeni lilerari:
Explicare. —

În composiţia

<Priveliştea de la Bisoca»

stilul

este literar și deosebit de stilul sciințific întrebuințat de acelaș.
autor în «Biserica din Bălinesci> şi mai cu semă în <Măgurile
din Ibănesci». De aceea găsim mai multe neologisme (termeni
technici)

în aceste

două

din urmă

composițiuni,

decât în cea

dintâi.
In

composiţia

«Fundul Oceanului»

stilul este literar, pentru

că autorul n'a vrut să intre în prea multe amănunțimi privitâre
la subiectul

să,

ci a ales

numai

pe

acelea

care

pot fi pe

înțelesul tuturor; totuși e mai puţin literar decât în <Un r&sărit
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de sore», pentru
de

tâtă

lumea,

că acest din
cere

cu

urmă

deosebire

un

subiect,
ast-fel

fiind
de

cunoscut

stil.

In «Caracterisarea lui Eminescu» stilul este filosofic,
pentru
că autorul vrea să ne facă cunoscut sufletul de
poet al lui
Eminescu, și prin urmare este ținut să exprime
unele amănunțimi morale ce nu pot fi la înălțimea înţelegerii
tuturor;

de aceea ni se pare mult mai grea. de citit decât cele-l-a
lte.
Totuși acest stil nu e cu desăvârșire filosofic, pentru că autorul
na vrut să intre în prea multe amănunțimi, și de aceea
unele
părți se citesc mult mai ușor. Așa e, bunicră, începutul şi sfârşitul desvoltării, introducerea și sfârșitul conclusiunii.
In

«Caracteristica

Cronicei

lui Neculcea»

stilul e sciințific,

dar adesea ori devine literar (unde caracteriseză bunidră
pe
Neculcea), şi une-ori filosofic, pentru că materia ce tractez
ă

autorul este tocmai la limita celor trei sfere ale cunosc
inței ome-

nesci. Ori-cine înțelege că Neculcea «ca om de cinste, Moldov
en
cuminte

şi cu frica lui Dumnedei

nu va lua asupra-i păcatul de

a scorni minciuni, a defăima sait a linguși», fiind-că acestea
sînt
lucruri cu care facem dilnic cunoscință. Mai grei pâte
pricepe

cine-va ideea că «fără a

fi presentate

cu

r&celă

de un

narator obiectiv, unui temperament sciințific, evenimentele
din

trecut sînt povestite mai mult cu un sentiment de
duioşie discretă», dedrece cuprinde amănunte sufletesci, ca bunidr
ă «tem-

peramentul sciințific», de care puţini îşi pot da sema:
stilul
din literar devine filosofic, şi de aceea are mai multe neolog
isme.
Mai departe când ne spune: «Când întrebuințăm, ca
şi când
cetim numai, cronica lui Neculcea ...» stilul devine sciințif
ic
căci de şi autorul a pus cuvintul <a întrebuința» în loc
de
neologismul <utilisa>, totuși i-a dat un înțeles care
este al
acestuia din urmă și care nu e priceput decât de cei
ce sati
ocupat în special cu istoria. In adevăr a întrebuința(==
utilisa)

are înțelesul aci de a conşidera o carte, un
ca un isvor de informaţiuni pentru istoric.

document,

etc.

Exereiţiul 31. — Să se alegă dintre bucăţile
următâre: una

scrisă în stil sciițific, alta în stil filosofic Și
alta în stil literar.
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Exerciţiul 32.— Să se transforme în stil literar <Măgu
din

Ibănesci».

Să se transforme

Exerciţiul 33. —

veliştea

la Bisoca».

de

"Exerciţiul 34,

— Să se

în stil sciințific

bucata următore

resume

«Pri-

și să se

spună ce fel de composiție este şi care sînt fermentă technici
ce cuprinde și care sint cei literari.

15.
SOCIETATEA
Iată

care

ROMÂNĂ

ÎN SECOLUL XVIII.

era, la începutul acestui secol,

starea socie-

tăţii, starea spiritului publie, în cele două provincii, care
vor constitui mai târgiă România. Doi elemente principale ale societăţii: ţăranii de o parte, boerii de alta, cei
dintâi devenind din ce în ce mai miserabili, — cei-l-alţi
grecisându-se şi desmoralisându-se din ce în ce mai mult.
Clerul şi burghezimea, care ar trebui să formeze clasa
intermediară se dă în lături de la acest rol: clerul pentru
că îşi avea şi el ţăranii şi boerii săi bisericesci; burghezimea pentru că, fiind străină şi puţin numerâsă, trăia
Gre-cum

în afară

de societate.

In

sfârşit, sus de tot, este

ua domn străin, isvor schimbător ale aceloraşi rele, fără
raport cu societatea pe care o ruinâză şi o conrupe prin
întroducerea elementelor străine; pe când, în josul scării
sociale, şi atât de jos încât este imposibil de a-l clasa
unde-va, vedem pe sclavul ţigan, de ale cărui viciuri şi
talente neexplicabile se miră călătorii timpului.
Sufletul fie-căreia din aceste condițiuni sociale trebuia
să fie deosebit. Intre Domn, mai totdâuna grec, — între
boer, care era grec saii pămîntân, rămăşiţa unei mari
familii saă o slugă veche,—între omul bisericii, preot saă
călugăr, şi în ambele casuri pămîntân sai grec, — între
comerciant

sai

meseriaş,

care era grec,

armân,

ture

ori

ovreiă, şi fârte rar pămînt6n —între locuitorul de la ţară,
ţăran din tată în fii sai câteodată coborând din vre-o fa-

— 58 —milie nobilă de r&sboinici — şi, în fine, între țiganul
sclav — ce pote fi comun? Trăsura caracteristică, cea
mai originală și cea mai nenorocită a acestei societăţi,
este composiţia sa din nenumărate elemente străine,
indiferente unele de altele şi care nici măcar nu se pot
pricepe unele pe altele.
Cu t6te acestea, putem găsi cel puţin un caracter
comun tutulor acestor diferite elemente : este ignoranța
apr6pe completă în care se găsesca cufundată aprâpe
într6gă societatea acâsta, atât de ciudat compusă. Vom
vorbi şi despre câte-va excepţiuni, din fericire din
ce în ce mai numerâse, în capitolele următâre 5, In al
doilea rând, s'a observat că de la sărmannl țigan

sclav

și de la ţăran,

până

la prinţul

care

care-și

emigrâză

dictâză

sai devine

voinţele

brigand,

şi se îmbogă-

ţesce fără nici-o măsură, tâtă lumea e nesigură de gi:
de mâne, t6tă lumea
tremură:
țăranul înaintea Gme.:

nilor administraţiunii sai înaintea proprietarului, slavul
înaintea stăpânului sai şi slugilor stăpânului săi, boerul
înaintea edictului prinţului, prinţul înaintea fermanului.
Aceşti nenorociţi Gmeni formâză ca o ierarhie de abus
de putere în care fie-care asupresce pe cât pâte pe
cel mai mic decât dînsul. Ac6stă nesiguranță de dia
de mâine, acestă neliniște vecinică, acâstă nemulţumire de timpul de față, care ar isbucni într'o revoluţie
socială, dacă Gmenii ţării ar fi culţi sai mai puţin slăbiţi, mai puţin prostiţi de miserie saă conrupţie,—constitue o a doua trăsură comună tutulor claselor sociale,

Din aceste doiiă trasuri reese o a treia, care este indiferenţa completă a tutulor, pentru ceea-ce se numesce

interesele ţării, fie că nimeni nu scie în ce constau aceste

interese sait în ce a constat odini6ră, fie mai cu s6mă
din

1) Acestă bucată este scâsă diatr'o publicație
mare scrisă în franțuzesce și întitulată «De influence francais
e sur lesprit publie en
Roumanie», vol, I.
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causa

stării bolnăvieci6se a simţirii, care face pe fie-care

să trăească numai pentru el. Ast-fel tOte aceste clase, ori-

cât de deosebite ar fi ele prin sârta, originea, apucăturile
şi îmbrăcămintea lor, se apropie prin trăsurile negative ale spiritului, prin nefiinţa—ca să gic așa,—a gândirii, şi prin trăsuri positive ale sentimentului: toţi suferă, toți sînt nemulţumiţi şi toţi sînt tăcuţi în suferinţa
lor. N'ai vreme să segândâs că la alţii sai la dqiua de
mâne. Sînt prea ocupați de ei înşi-şi şi de diia de
agi! Este vremea egoismului strimt şi neînfrinat este
vremea vieţei de adi pe mâne.
După

Pompiliu

Eliade.

16.
PORTRETUL

LUI ȚEPEȘ

DIN AMBRAS

Nu este imposibil, ba noi sintem aplicaţi chiar a -admite acesta, ca originalul postretului de la Ambras
să fi fost făcut la curtea lui Mateii Corvin, pe când
Țepeș petrecea ia Buda, de vre-unul din numeroșii
pictori italieni ce treceau pe acolo. Din punct de vedere artistic, portretul a fost lucrat fâră multă finețe.
Cu tâte acestea și cu tâte că culorile copiei sint
foste șterse și grei de recunoscut, avem însă impresia
unui portret luat dup€ natură.
Chipul corespunde cu suftetul lui Țepeș. Ochii pierduţi și înholbați par obosiţi de o lungă iritație nervosă;
"fața cea suptă, pare a fi palidă și bolnavă; disproporția buzei de jos, trădeză un tremur nervos nestăpânit, dacă nu cum-va este obicinuitul stigmat al
degeneraţilor.
Faţa lui Țepeș pare a fi fost blondă, culdrea p&rului nu se pote determina, atât e de ştersă în copie;
pare însă mai mult blondă sait căruntă decât negră.

—
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Țepeș e îmbrăcat într'o dulamă roșie, cu guler de
samur, lungă și încheeată la mijloc cu nasturi de aur;
pe cap p6rtă o șapcă de postav roșu, de jur-imprejur
cu o blană albă sai vineție, ce semănă cu nisce fire
de mărgăritare; steua de la șapcă e de pictră galbenă
(topaz), în mijloc cu un rubin încadrat cu opt perle;
din stea ese un mănuchii de pene cu cinci perle la
rădăcină.
Intreg costumul e costumul unguresc de pe vre-

“murile

acelea.

X

$ 28.

1. Bogdan.

Teorie. — Sînt anume

lucruri

individuale

care pe lângă o parte materială, mai ati şi o parte
„morală: ast-fel sint 6menii şi multe animale. Descrierea unui lucru individual din punct de vedere
material şi moral se numesce. ortrel.
Portrelul pâte fi descris sati după propria nâstră
vedere (intuițiune)

a lucrului

dat, sau

după

spu-

sele altora despre el, sati dupe vre-un porirei zusrăvit al lui.
aplicare. — In composiţia de mai sus avem un portret
:
portretul lui Vlad Vodă Țepeș, pe care autorul ni-l descrie
după

un portret

castelul Ambras
este

o copie

zugrăvit,

după

final, adică luat

ce

a fost

păstrat multă

vreme

în

din Tirol (Austria). Acest portret, el însu-și,
de

un

alt portret,

dea-dreptul

care „numai

acela e oz7i-

după înfățișarea lui "Ţepeş.

Composiţia de mai sus se pote caracterisa complet în
modul
următor: este o descriere, fiind-că ne arată cum este
un lucru

de sine stătător; este Zrosaică, pentru că autorul vrea
printrînsa să ne facă să înțelegem deosebitele elemente ce
con-

stitue acel lucru, precum “Și legăturile

dintre! ele; este

7zdiui-

duală, pentru că se referă la un lucru anumit, adică cu
margini
a

N

—

61—

hotărite în timp și spații; este porzrez, pentru că acest lucru,
fiind o ființă omenâscă, are pe lângă o parte materială şi una
morală.

$ 29. Teorie. — Portretul se pote face, arătând
mai întâi, în introducere, împrejurările din care
să se vadă cât de adevărat e portretul ce vom
face, sai pricina care ne îndâmnă să facem por-

tretul.
In desvoltare

căutăm

să

arătăm:

1)_trăsurile

caracterislice_fisice (insusirile materiale de căpe-

tenie)
crurile

care
de

deosibesc
acelaş

fel

lucrui
şi

descris
care

de tote

ast-fel

ne

ludau

putinţa de a-l recunosce, dacă l-am întâlni în
vi6ţă; 2) trăsurile caracteristice morale (sufletesci)

mai înseninale,
Deorece partea morală a unui lucru stă în
legătură cu partea lui materială, ast-fel că, bunioră, din trăşurile feţei unui om, putem afla
calităţile lui sufletesci,— e bine să punem în legătură trăsurile fisice cu cele morale; atunci din
portretul lui putem şi mai ușor recunosce lucrul
descris.
|
Tot în desvoltare punem: 1) unele lapte din
care se vede firea lucrului descris, și 2) chiar—
dacă e vorba de un om
— felul îmbrăcămintei,

mai cu semă când acest fel stă în strinsă legătură cu vre-una din trăsurile lui morale sau

lisice.
In fine, în conclusiune, care pote forte bine
să lipsescă, arătăm categoria de lucruri din care

— 62—

face parte lucrul descris sati înse
muălatea
pote avâ, posedând acele calități.
Faplicare. — Autorul

a făcut portretul

ce

de mai sus arătând

"în introducere împrejurările care ne
explică cât de

adevărat

pote fi portretul ce va face: a) copia
de la Ambras e după
un original făcut de vre-un picto
r italian de la curtea lui
Mateiă Corvin, unde petrecea “Tepe
ș; b) originalul, precum se
vede din felul copiei, e luat după
natură (după propria în-

fățișare a lui Țepeș). Totuși c) portretul
e lucrat fără fineţe,
(fără amănunte) şi d) culorile sînt "șters
e. Aceste din urmă

doii& puncte

fac pe

autor

trăsurile fisice ale lui Ţepeş.
In desvoltare,

autorul

să

nu pGtă

da cu

siguranță

tâte

ne arată trăsurile caracteristice

fisice

ce sînt în legătură cu trăsuri caracteristice
morale. Ast-fel ne

arată ochii «pierduţi și inholbați» în
legătură cu starea sufletescă de obosclă produsă printr'o «lung
ă iritație (aţiţare, necă-

jire) nervesă»>; faţa <suptă» și «palidă»
în legătură cu starea
lui bolnăvici6să; buza de jos desproporțio
nată (prea mare) în

legătură

un

cu neputinţa

«stigmat»

(semn)

stricat din nascere).

de a-și stăpâni

al

unui

tremurarea

«degenerat»

(om

ei, sau

este

neîmplinit,

|

După aceea autorul ne arată trăsurile fisice
nesigure și fără
să le pue în legătură cu trăsuri caracteristice
morale: culdrea
feței. «blondă» (bălană); părul blond saă cărun
t,
În fine,

ne

descrie

Conclusia lipsesce.

felul

vesimintelor,

care sînt unguresci.

Exerciţiul 35. — Să se arate tema acestei
composițiuni în
de titlu.
Exerciţiul 36. — Să se arate ce fel de compo
sițiune este
<D-l
deosebire

Titu Maiorescu», Și care sînt părţile planului
ei. De unde
începe descripţia și întru cît povestirea
vieţii de la început
face parte din descripția ce urmeză?
Exerciţiul 37. — Să se compună un portre
t al unui anumit

om saă animal cunoscut de toți elevii.
Exerciţiul 38. — Să se arate trăsurile

caracteristice

fisice:

—
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de o parte şi cele morale de alta, din composițiile «Ştefan cel
Mare», <Bârnovski Vodă» şi «Constantin Vodă».
17.
D-L. TITU

MAIORESCU

Fiu al lui I6n Maiorescu, profesor distins şi fost
director de scăle în Moldova, pe timpul lui Grigore
Ghica, d. Titu Maiorescu a âzvăfaz cartea umanitară
în Viena /a Liceul Teresian. A făcut apoi filosofia la
Berlin şi, după ea, dreptul și literile la Paris. Acestă
educație explică caracterele de căpetenie ale talentului
seu de scriitor. Vârsta în care se întipăresc impresiile
mai adânc și ma? în mare număr a petrecut-o Brintre
poporul german. Fondul cunoscințelor sale vor fi dar
din Germania, iar forma în care și le va expune va
fi cea câpetată în Franţa.
Fire extra-ordinar de bine înzestrată, sănătâsă, echilibrată; minte /ucidă, c'o rară putere de asimilare și

de logică;

voință

fermă,

sulordonând totul

bun simț; gust în ale frumosului, și mai
literatură; o ură nestrămutată de șovinism
înguste; o tendință feztru ce e distins și
Și, mai presus de tâte, o însemnată putere
a

ei; mult

cu semă în
și de ideile
aristocratic; de genera-

lisare. lată însușirile mai frincipale ale sufletului d-lui
Maiorescu,
|

Ca trup, bine desvoltat, înalt, cu formele pline; un
cap cu o frunte văstă. meditativă, și cu ce-va sacerdotal în ea; înfățișare vie, mustăți aduse pe buze, ascundend complect gura sa potrivită; urechea bine flanfată, jos; un imperial larg; nasul puţin neregulat,
amintind pe al lui Flaubert 1). In expresia fisionomiei,
în mișcări, în vorbire, predomină calmul, m&sura. Co$

Insemnat

literat frances

din

a doua

Literatură şi Stil, el. IV, Dragomirescu.

jumătate

a sec.

XIX.

5
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rect în ținută și cu o atitudine de superioritate; o dicțiune fericită, gestul elocvent, şi glasul armonios. Zofu/
are a-i da exacta geometrie a sufletului; cu deosebire fruntea

sa înaltă, cerend Gre-cum

în înălțimea

ei

der curat, explică omul, care cu dragoste se rupe din
miasmele vieții dilnice, ori ale vieţii politice, şi se ridică mai sus, în sferele cugetării limpedi și ale frumosului.
Trei părți din di le petrece în bibliotecă. Restul,
ca un epicuriăii, în
înțelesul antic al cuvîntului: luând
lumea cum e; bucurându-se de ceea ce ea pâte să-i
dea. Dacă î sa potrivit cui-va numele set, apoi acesta
e de sigur la d. Maiorescu, care, în adever, și după
filosofia și după vicța sa, pare un om de dotie ori

major. Primăvara, cum dă mugurele, începe excursiunile sale, în amintirea vieţii de student; vara, în Elveţia
de regulă, une-ori mai departe, ca acum doi ani în
Suedia și Norvegia; 6rna, pe apucate, pentru o fa/ă

de sdre cald, pe malurile azurate ale Mediteranei.
Weiubind aglomeraţiile și-a ales mai totdeuna un
cerc de Gmeni cu care se putea înțelege mai bine. A

avut mult timp întruniri literare acasă la d-sa. La începutul „Sociefăfei «Junimea» 1), aceste întruniri erati mai
numerse, mai cu vicță şi mai roditâre...
In acele întruniri se citea bucăţi literare, asupra
cărora d. Maiorescu făcea observările sale, de cele mai

multe ori convingătâre,

vorbind

liniștit și rar: la în-

ceput, după primul cuvînt, o pausă, care îi dădea
timpul de a-și stringe cugelarea. Intre proposiţii fuma
cu o voluptate încâtă. Când asculta pe alții, părea
adânc atent.

1) Societate literară care a avut o mare influență asupra literaturii
române de Ja 1865 încâce, și care a cultivat scriitori ca Alecsanări,
Crângă,

Eminescu,

literaturii

Slavici,

n6stre la sfârşitul

Carageale,
secolului

Popovici-Bănăţenul ete., podâbele
XIX.

Rei cunoscut de mulți, se dice adesea că d-sa nu

a putut şi za pote Zubi nimic, și pe nică un amic, Cei
ce sai lipit însă mai mult de sine, cred, că în fondul
acestui critic, adesea-ori sever, și de-desuplul acestei

minți

veci,

se ascunde

un copil naiv

și bun,

entusiast

pentru frumos și ideal, şi care păstreză, pentru sine ȘI
câți-va intimi, partea cea mai curată a sufletului sti,
pe care ventul aspru al experienței n'a atins'o.
N.

Petraşcv.

OPSERVĂRI STILISTICE. — In acâstă composiţie găsim multe

particularităţi stilistice, de care trebue să ne ferim în composiţii
le
nâstre. Ast-fel:
I. In contra proprietăţii, stilul acestei composiţii păcătuesce

prin următârele ?—-.... -

1. Solecisme/(Vedi Obs. stil. la composiţia No. 8).
<a învăţat în Viena Ja, Liceul Teresian» în loc de

vățat la Viena,în Liceul

'Teresian».

<a în-

«mai înmăre număr» în loc de «în mai mare număr»,
«printre poporul german> în loc de <îp mijlocul poporului german».

«o ură de sovinism» în loc de «o ură în contra șovinis-

mului».
«o tendinţă pentru

ce e distins»

"către ce e distins».
«fondul cunoscinţelor vor fi din
«fondul ...va fi din ...».

în

loe

de

Germania»

«o

tendinţă
în

loc de

«Societăței» în loc de «Societăţii».
«se citea bucăţi literare» în loc de «se citeasi bucăţi ...».
«Dacă î s'a potrivit cui-va numele săi, apoi acâsta e de
sigur la d. Maiorescu» în loc de <... luă d. Maiorescu».

(De-altminteri, acestă frasă e cât se pâte de ne-românâscă
şi

nenaturală (afectată,
ea

însă-și

afectată,

—

vedi mai jos, 4 . Ideea ce cuprinde,

s'ar fi

putut

exprima

mai

românesce

și mai natural în modul următor : «Puţini sînt omenii că-

rora să li se potrivescă mai bine numele ce-l pârtă,
de cum
se potrivesce d-lui Maiorescu, numele săi»; sati, şi mai
bine:
«Numele de Maiorescu se potrivesce perfect cu personali-

—
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tatea d-lui Maiorescu ; nu scim de vor fi mulţi 6meni
să aibă

nume

așa

de

potrivite

cu

personalitatea

care

lor»).

«Cei ce s'au lipit însă mai mult de sine în loc de «....
sai

lipit... de dânsul... » sati <,..

Sar

raporta

la

subiectul

de el...

proposițiunii,

ceea-ce

nu

(«Sine»
e casul

aci),

2 Plzontete- sai

expresii_Zautologice- (Vegi Obs. stil. la comp. .

No. 8):
!
«mai principale» în loc de «principale».
nând ceea-ce este «mai întâi», «mai
determinativ al lui «principal», este

«o pala de s6re

(«Principal»

însemnat»;
de prisos),

însem-

«mal»,

ca

cald», ca și când s6rele ar put fi «rece».

(E adevărat, că în mod figurat putem dice «sâre rece» dar
autorul vorbesce în sens proprii şi deci expresia devine

tautologică).
3. Expresii neprecise (Vegi Obs. stil. de la comp, No. 8):
<a învăţat cartea umanitară» în loc de «și-a făcut studiile
umanitare» sai, cum se dicea mai nainte vreme, «şi-a
tăcut umanidrele» — adică studiile liceale. (Expresia aa învățat
înțeles

carte umanitară»
ar pute la rigore să aibă şi alt
decât acela pe care ar vre să i-l dea autorul, anume

de «învăţătura vre-unei cărți
riile nâstre
dică

către

autorul.

umanitate»,

Expresia

deci

în care

sar cuprinde

ceea-ce,
e lipsită

evident,
de

dato-

nu vrea
precisiune).

să

«minte Jucidă» în loc de «minte luminăsă». («Lucid» este
epitetul prin care arătăm însuşirea unei stări mintale sănătâsc, în oposiţiecu starea mintală nesănătâsă a unui alienat.
Ori-ce

om sdravăn are «mintea lucidă», pe când autorul
să spună că mintea d-lui Maiorescu e deosebită de a
majorităţii Gmenilor prin limpegimea cu care-și închipue
ideile ; că, prin urmare, e mai mult decât lucidă— e «lumin6să», Ast-fel expresia de «lucidă» e lipsită de precisiune,
vrea

nepotrivindu-se nici cu lucrul ce e chemată să determine,
nici cu gândul autorului).
“fondul cunoscințelor va fi din Germania» în loc de
«fondul cunos...aţelor va fi german». (Expresia «va fi
din Germania» ne îndemnă să ne gândim la Gre-care lucruri
maleriale pe care d. Maiorescu le va fi luat din Germania ;
pe când, autorul vrea să spue, din contra, că ceea-ce a

dobîndit d. Maiorescu din
care,

precum

Germania,

se scie, sînt de

natură

sînt idei, cunoscințe,
su/letâscă],

«fruntea sa înaltă ... explică... omul, care...»

în loe de
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«... arată... „5 (Verbul cexplică», în deosebire de «arată»,

ne-ar
de

da să înțelegem
că între «fruntea înaltă» și afelul
a fi al unui om» este o legătură causală, așa încât
cea

dintâi ar explica pe
sigur n'a

vrut

cel de-al doilea,— ceea-ce autorul de

să spună,

fi fost prea evidentă).
«nekubind aglomeraţiile»
-

fiind că

în loc

(Verbul

inexactitatea

de

afirmării ar

«nepiăcendu-ă .. . »

ca iubi» se dice cu deosebire pentru anume lucruri
însuflețite (fiinţe) sai pentru lucruri morale; iar «a
plăce>
pentru lucruri neîusufleţite sa pentru lucruri material
e. Aci
fiind vorba de aglomeraţii (glâtă — adunătură),
nu avem
aface nici cu anume fiinţă însufleţită, nici cu un lucru
ca-

racterisat moral, şi ar fi fost mai bine să se întrebuințeze
verbul «a plăce» în loc de «a iubi»).
«de a-şi strînge cugetarea» în loe «de a-şi concen
tra cusetarea» sai «de a-şi strînge gândirile». (Verbul «a
strînge» implică de obiceiii ideea că acțiunea se aplică
asupra

unei pluralităţi de lucruri:

a strînge oile, grâul,

soldaţii;

a strînge flori. Prin urmare, în exemplul de mai
sus autorul
trebuea, sati să dică «de a-şi strînge gândiril
e», sai să

schimbe

verbul, dacă în loc de «gândiri»,

trebuințeze,

precum

a

şi

făcut,

cuvîntul

ar fi vrut să în«cugetare».

N'a

făcut nici una, nici alta, şi ast-fel a păcătuit în contra
proprietății stilului).
«dedesubtul acestei minţi reci» în loc de «sub acâstă minte
rece».
culată,

(Expresia dedesubi—şi mai cu s&mă în forma articum o întrebuințeză autorul — este prea concret
ă,
și, pusă pe lângă aminte», care este de natură
abstractă,
ne face să ne gândim mai mult la «creerul» în
care se localiseză mintea decât la «mintea» însă-şi, —ceea-c
e autorul

n'a vrut să facă,
«voinţă fermă, subordonând totul ei» în loc de
«voinţă
fermă, subordonându-i totul». (Expresia «subordonând
totul

ei»

ar putea

fi înţelesă

ca «subordonână

întregul ei»,

ceea-ce, evident, este în contra gândirii autorului,
4. Expresii afectate (nenaturale). (Expresii nefiresci,
întortochiate,
care

ne

fac să credem că autorul, ca să le găsescă, şi-a
dat o
osten€lă, eu scop ca să ne ostenescă și pe noi.
Mai tâte
expresiunile neprecise, examinate mai sus, ne
fac impresia şi de
afectate. Afectaţia se vede mai mult în desfășu
rarea cugetării,
și, din acest punct de vedere, tâtă bucata e afectată
. Extragem
totuşi câte-va exemple mai caracteristice) :
mare
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«Totul pare a-i da exacta geometrie a sufletului» în loe
de <t6te însușirile lui fisice exprimă exact însuşirile

lui sufletesci».
«fruntea
(Acest

sa, cerând

Gre-cum

exemplu

se pâte traduce

nu

în

înălțimea
decât

ei aer curat».

imperfect

cu vor-

bele nâstre: afectaţia nu e numai în expresiune, ci şi în
gândire, care, fiind a autorului, nu se pâte schimba).
«Dacă i s'a potrivit cui-va numele săi, apoi acâsta e de
sigur la d. Maiorescu, care, în adevăr, şi după filosofia şi dupa viâţa sa, pare un om de doiiă ori major.
(Este un

exemplu

de afectare

şi în expresie

şi în

cugetare,

relevat şi mai sus, la solecisme),
«nu pOte iubi nimic şi pe nâcă-un amic» în loc de «nu pâte
iubi nimic şi pe nimeni». (Expresia «nimic» e pentru
lucruri,
expresia

şi ne-am fi aşteptat după ea, în mod natural, la
«nimeni», care e pentru persâne. Autorul însă caută

să facă efect de frasă, găsind cuvintul

«amic»

află
. în nici-o relaţie

dar

el!

De

aceea

expresia

II. In contra noblefii,

următ6rele :
1. Expresii josnice

clară

cu

«nimic»,

ne pare

stilul acestei

îndoit

de

care

care nu

se

rimeză

cu

nenaturală).

composiţii păcătuesce

prin

(care se pot întrebuința numai în composițiile

cu conținut neserios) :
«forma va fi cea căpetată în Franţa» în loc de «... cea
dobîndită .. .» (Verbul a «căptta» însemneză în sens propriă

«a primi

întrebuințat

ce-va

de

pomană» ; în sens

în composiţii

cu

conţinut

mai

figurat,

pâte

fi

puţin serios, eu

sensul de ca dobindi», «a obține», ast-fel cum e întrebuințat aci. Insă acestă composiţie are un cuprins serios şi «a
căpăta» întrebuințat la figurat pentru «a dobîndi», «a-şi însuşi» etc., face impresie de termen josnic.
2, Barbarisme. (Vedi Obs. stil. de la comp. No. 8):
«un imperial» în loc de «musca» saii «bărbiţa». (Aceste
din

urmă

expresii,

deşi românesci, totuși

ai

fost întrebuin-

țate de multe-ori în împrejurări

vulgare, aşa încât astă-di

cu grei le mai putem întrebuința

într'o

composiţie

seriâsă,.

Autorul a simțit acesta, și a căutat să le înlocuâscă cu vorba
francesă dimpâriale» care însă e de genul femenin. Dar
forma femenină
cu

însemnarea

«imperială»
de

«partea

mai
de

e întrodusă

de-asupra

a

în românesce,
unui

tramvaiă,

când este ast-fel alcătuită, că 6menii pot sta pe ea». Autorul, ca să se ferescă de echivoc, a luat cuvîntul frances și
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l-a făcut masculin.
bine românesce,

Cuvîntul însă cu acest înţeles nu sună

pentru

prea

se deosibesce de întrebuin-

țarea lui, primită
și înţelesă
corâna cimperială»)., De aceea,

de toţi, ca adjectiv (ex.:
mult mai bine ar fi fost să

exprime

ideea

dată

cuvinte,

decât

să

că

printr'o perifrasă, adică prin mai multe

inventeze

un

cuvînt

nenatural).

<azurate»> în loc de streinismul cazurii». (Vorba cazuriu»=—
«culdrea azurului» (seninului cerului), e derivată de la «azur»:
care a fost introdusă şi primită în limba poetică, din pricina
„elarității cu care ne evâcă în închipuire seninul cerului,
Derivaţia numelui corespundător de colâre s'a făcut, ca la
mai tote numele de culori, prin adăogarea sufixului «ii» la
numele lucrului care are de obiceiii acea culâre: cenuşă—
cenușii ; stacoj—stacojiă ; liliac—liliachiă ; tot aşa azur—
azuriă. Autorul nu
românscă dintr'un

ia acest cuvînt
cuvînt întrodus

prumută

derivatul

francez;

analogie

cu

cuvinte

alte

format

prin

derivație

în românesce, ci îmazur—azure, şi-l traduce prin

(d&genere—degenerat;

elidat ; martyrise—martirisat)

prin

«azurat»,

care

€lid&—
face un

efect nenatural în mijlocul celor-l-alte cuvinte românesci).

«plantată» în loe de «pusă», «înfiptă», <împlântată».

|

III. In contra clarității, stilul acestei composiţiuni păcătuesce
prin următorul :
1. Echivoe (Vegi Obs. stil. de la comp. No. 8):
director de şedlă în Moldova» în loc de «director al şedlelor ...>.

(In adevăr,

autorul

nu vrea să spună

că

Ion Maio-

rescu a fost director la o şcâlă şi apoi la altă şedlă, şi astfel la mai multe pe rând în Moldova, precum ar reeşi din
expresia «director de şcâle», ci vrea să ne spună căa
fost
director al tuturor şedlelor, (cum am
zice astăzi secretar
general al Ministerului de Instrucție şi Culte) ocupându-se
în acelaș timp cu administrarea tuturor). Noi însă din ex-

primarea

lui nu scim pe care so înțelegem.

$ 30. Teorie. — Când

o composiţie_ cuprinde__

preanmulte amănunte, fără să se deosibescă bine celei

principale de cele secundare, „dicem că este proliz

Defectul unei composiţiuni prolixe se numesce

prolizitate.*

—
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Ezplicarea. — In composiţia de mai sus, autorul pune prea
„multe amănunte privitâre la persona ce descrie, și nu ne arată
care sînt cele principale și care cele secundare, pentru ca să
putem să le subordonăm unele altora și să dobîndim o im-

presie unică a persânci descrise; de aceea dicem că e Droliză. —
Exerciţiul 39. — Să se spună în ce fel de stil este scrisă
bucata

de mai

sus din punctul

Exerciţiul 40.—

de vedere

al

conținutului ei.

Să se facă lista tuturor streinismelor din

acestă bucată și să li se dea, pe cât posibil, înțelesul prin
cuvinte românesci. Să se deosebescă cele necesare de cele ce

n'ar fi absolut necesare.
Exerciţiul 41. — Să se spună care composiție este mai
naturală din cele cinci următâre și care, mai afectată.
Exerciţiul 42. — Să se descrie cz prolizitale portretul
unui om cunoscut, €de toți elevii.
18.
TEFAN

CEL MARE!)

Spa aveer Îjlehah Boaz om n8 mape aa CTAT, MăNioc
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prper

m

MINTE,

NEAEMEBOC,

ui

ASKpSA

ca8

Mila CA-A AKONEpE; ti SHAE HS KSWETAN ARONO A adaan. JIA AS-

KpSpH AE pazBoae MEIJEP ; SAE EPA HEBOE „pc8uu CE BpA, KA
BZSZHAS-A AH (4H, CA 18 MNAZpANTEZE. ÎIli newTp8 avea pap
PZBROI AE HS BipSHA. luimAepEA ui Suae-A BipSHA aAiH, H8
NEpAk NZAERAE;,
Bip8iropiaop.

Sapz Ana
ASH

ASACE

AE

KA

WIINAG-CE

KASBT

moc

ca

PZAiKA

AE-ACSNpA

mMoaprE a8u, tun insa ca8, Eoraan Poaz, 8pma
ASKpSpÎAE

BITEMEIIN;,

KSM

BSN Ii pOaAz BSNA ca (pae. „rponar
MW M:Hacripea IlSra, K8 MBATA 7AnE
NGKSITOpIAOp Wapin, EAT AH
Toi

CE 'TAMNAZ

AÎN

NOAMSA

as npe IȚleqan Boaz
ui NAĂHIJEPE 'TBTSpop
KA ASnz Su NZpitiTE

Î) Inainte de a se citi şi studia acestă bucată, să se studieze capitotul privitor la scrierea cirilică, ce se află la sfârşitul cărții,
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AA

A0p;

KA

KBHOUI
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Ka
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AMEHA
NB AA A He,
A
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Grigore

N

Ureche.

(+ 1646)

$ 31. Teorie. —

Limba

este

un

organism

vită

care se nasce, cresce, se preface în decursul timpului, până când dă nascere la alte limbi, şi more.

Limba

română

coloniştii

sa

aduşi

născut din

de

Traian

limba vorbită de

în

Dacia,

sînul

s&u,

adică

din

limba latină vulgară, care astădi e o limbă mortă.

Acestă

limbă

a

primit

în

mai

întâi,

elemente dacice și grecesci. apoi forte multe elemente

avem

slavone

în limbă

la un loc,

(aprâpe

trei

din

cinci

părţi din

vorbele ce

stat slavone) Şi cu vremea le-a plămădit

pierdendu-şi

din

ce

în ce caracterul

de limbă latină și transformându-se

într'o notă

limbă : limba română. Limba'română, ast-fel formată, a mai primit apoi prin cărturari şi prin atingeri, şi alte elemente

grecesti,

şi, acum

zesci, prin care

slavone,

în

urmă,

s'a îmbogăţit

unguresci, turcesci,

latinesci

fără

și

franțu-

să se nimi-

cescă dând nascere la alte limbi. Ast-fel că limba

nostră e astădi în deplină desvoltare.

In acestă desvoltare, limba, precum vă&durăm, a

trebuit să adopte multe vorbe noi, multe expresii
și multe construcţii noi, despre care am vorbit

—
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($ 20); pe de altă parte, însă, ea, fără să-şi piardă
caracterul s&i proprii, a pierdut multe vorbe,

„expresii și construcţiuni vechi. Vorbele

şi cons-

trucțiunile ce se întâlnesc fârte des în limba veche
Şi nu se mai întâlnesc decât rar sai deloc în
limba de astădi se numesc arhaisme.
O limbă trăesce cu atât mai mMultşi cu atât
devine mai trainică și mai bogată, cu cât scriitorii
caută

să păstreze în sînul ei cât mai multe

vorbe,

expresii și construcţii, numaicu condiţie ca să le
întrebuinţeze la loc potrivit. De aceea un scriitor
român, care vrea să-şi potă exprima tote ideile
sale,

trebue

să studieze

limba

română

din

tote

timpurile şi să 'nvieze vorbe, expresii şi construcții
vechi, care pot exprima unele idei mai cu proprietale decât vorbele, expresiile și construcţiile de
adi. Ast-fel noi putem întrebuința arhaisme — cu
deosebire în stilul literar
— însă cu condiţiunea ca
nu cum-va cu ele să facem impresia de afectat.
(Vegi

Obs.

stil. la comp. No. 17),
1

Eaplicare.— In bucata «Ștefan cel Mare», scrisă acum
aprope 300 de ani, găsim firesce multe vorbe cu alte forme
şi înțelesuri, și multe expresiuni și construcțiuni, deosebite
de
cele de adi. Ast- fel avem.:
10 Vorbele arhaice: «judeţ» cu înţeles de cjudecată»; <nelenevos»=vrednic; <a nu se îndărăpta»x==a nu se da înapoi; a>
se tâmpla»—a

se întâmpla;

<pre»=pe;

«<a cun6sce»,

cu înțe-

lesul de a vede, a se 'ncredința; <a se scăpa» («sai scăpat»)
cu înțelesul de <a pierde>; <carele==care; «nice>=—nică.
2% Expresiunile

mărunt;

arhaice:

<om

nu mare

la stat>=—=om scund,

«întreg la minte», expresie mult mai frumâsă

decât

—
streinismul

«echilibrat»;

să-și tăinuescă

<lucrul săi

planurile;

tare; curma lui luase>=îl
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«lucruri

Vodă,

să-l acopere» =—scia

resbbe»=afaceri mili-

imita; <om cu păcate»=om

3" Construcţiunile arhaice:
=—Ștefan

scia

de

păcătos.

«Kra acest Ștefan Vodă om... .»

despre care am vorbit, era... .

«Și pentru aceea rar resboiii de nu birula» = Şi de aceea
rar resboiii î7 care să nu birue.
<Şi zude-l biruia alții, nu pierdea nădejdea»==$Şi când îl
biruia ...
«urma lui luase>==ti luase urma, îl imita.
«cum se tâmplă din pomul bun şi râdă bună se face=
cum. se întâmpla ca din pomul bun și râdă bună să se facă.

«Ingropat-aiis=—=caii îngropat» (Aceste inversiuni astădi le
întrebuițăm de obiceiă numai în poesie).
«cu multa jale și plângere tuturor locuitorilor»==ecu multă
jale și plângere dz partea locuitorilor».
«cât plângea» —<dedrece plângea».
|
«carele nimeni

din domni

nice mai nainte, nice după aceea

nu l-aă ajuns>==cî4 privința cărora nimeni...
ajunge».

nu l-a putut

Exerciţiul 43. — Să se găsescă și să se explice

expresiunile

și

construcţiile

arhaice

următore.

din

cele

verbele,

doi&

bucăți

Exerciţiul 44. — Să se spună care dintre aceste două bucăţi.
e mai mult o caracterisare decât un portret.

19,
BÂRNOVSKI
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Miron

Costin.

(1633—1691).

20.
CONSTANTIN
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PH EPA
CT PENE

VE ce Dak
1apz MOROIN

Neculce.
(1672—1744).

generice

21.
CÂINELE

Câinele este un animal domestic.

subțire este

Corpul sti lung

purtat de patru pici6re şi e terminat

și

cu o

codă potrivită şi puţin stufâsă. Câinele portă adesea c6da
ridicată şi încovoiată spre stânga.
Fie-care

picior

al

câinelui

se termină

printr'o labă
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despicată

în cinci degete la picidrele dinainte şi în patru

degete la piciorele dinapoi.

La partea anteridră a corpului
legat

de restul corpului,

puternic.
muşcă

Gâtul

adică

servă

se află capul.

de trunchiii,

câinelui

de

razem

sai se luptă.

Capul

câinelui

este

El

este

printr'un gât

când apucă,

mic în raport cu corpul ; el se

termină în partea anteridră printr'un bot alungit, îngust saii puţin lăţit. Pe părţile laterale ale capului sînt:
aşezate urechile pe care câinele le pârtă ridicate în
sus şi îndreptate înainte saii le portă plecate în Jos (blegi).
Câinii care portă urechile în sus aud mai bine. Ei mişcă

urechile şi le întârce spre partea de unde vin sgomotele ;:

iar când se gudură pe lângă stăpân le plecă spre spate.
Către mijlocul feţei câinele are doi ochi, aşedaţi în

nisce scobituri ale feței, numite «orbitele» ochilor
. In tim-

pul

somnului

numite

ochii

«plepe».

din când în când

sint

Când

acoperiţi cu doit

membrane

câinele ţine ochii deschişi, mişcă -

pleopele peste ei, adică

ochi. In mijlocul lor e.o
circulară.

pată

negră,

clipesce

«pupila»,

din

care e

La vârful botului, câinele are doit găuri numite «nări»

şi care conduc în nas. Prin ele intră aerul în
nas şi
câinele mirose. Mirosul câinelui este forte desvoltat.
Cu

ajutorul lui câinele cunâsce pe stăpân, pe cei-l-alţi
6meni,

animalele, precum şi locurile şi drumurile pe unde
a
umblat el sati a călcat alte animale.
Din acestă causă câinii sînt întrebuinţatți la vânătăre.

Sub nări se află gura, prin care câinele

corpul

s&ii

substanțe

cu

care

se

introduce în

nutresce.

Gura

pe ialpa

labei şi pe

este

mărginită de doiă buze, una inferidră şi alta superidră.
Tot corpul câinelui este acoperit cu per, în general

scurt şi aspru. Pă&rul lipsesce

însă

bot. Pielea care acopere botul e nâgră, sbârcită
deuna rece, când câinele e sănătos.
.

şi tot-
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Câinele se îmmulţesce

forte repede.

Căţeiia nasce

pui

vii, odată saii de două ori pe an, în număr de patru
până la cent. La început căţeii sînt orbi, după noită dile
ochii se deschid şi încep să vadă. Căţeii sînt nutriți cât-va

timp de mumă.

Ei sug lapte din nisce glande aşedate pe

pântece, numite «mamele» saii «ţiţe».
Câinele este fârte folositor omului. El

este

tovarăşul

stii nedeslipit şi cel mai credincios. El apără locuinţa
omului şi-l vestesce prin lătratul să&ti, de apropierea oricărui animal

saii om

străin.

Sînt fârte multe feluri de câini, care se deosibesc între
ei prin mărimea lor, prin forma botului, prin ținuta urechilor şi prin felul părului.
Felurile de câine se pot împărţi în câini de vânat şi
câini de pază.
Printre câinii de venat sînt:
1. Ogarul care are capul mic, botul lung şi ascuţit, urechile ridicate în sus, dar plecate la vârf în jos; piciorele
înalte şi subțiri: corpul subţire şi încovoiat în sus ; perul
lins şi scurt sait lung şi lânos. Ogarul vâneză alergând

după vânat, când îl vede. E] omâră venatul şi-l mănâncă.

Puțin inteligent şi puţin ataşat.

2. Copoiul saii Copoul este mai scurt; botul scurt, capul
ce-va mai gros şi mai puternic, urechile plecate în jos.
Prul negru ori galben saii alb cu pete negre saii galbene.

FI vâneză mirosind urma vânatului şi alergă lătrând după
ea. Copoii sînt forte inteligenți şi forte alipiți de stăpâni.

3. Prepelicarul are corpul puternic ca şi al copoiului,

dar cu picidrele mai scurte, urechile plecate. Veneză miro-

sind ca şi copoiul, şi când găsesce vânatul sare asupra
lui şi-l opresce fără să-l omere, așteptând pe stăpân sai

ducendu-l la el. Ei sînt cei mai

credincioşi

câini.

inteligenţi

şi cei

mai

Printre câinii de pază sînt:
1. Câinele ciobănesc, cu corpul mare și puternic, capul.

—
mare, botul scurt
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şi gros,

urechile

mici

şi drepte,

p&rul

lăţos. Inteligent şi credincios, el aptră cu prețul vieţii
lui pe stăpân şi vitele lui în contra tuturor ficrelor şi a

Gmenilor streini. Adesea
să-i alunge

se luptă cu urşi şi lupi, şi cârcă

de lângă turme.

2. Zăvodul sait câinele care păzesce pe om şi locuinţa
lui. Are capul mare şi puternic, botul scurt şi gros, buza

de sus mare atârnă în jos, urechile mici şi drepte. Perul
mic, sur saii galben. Câine fârte răi şi de temut chiar
pentru 6meni.

3. Buldogul saii Mopsul, are falca de jos mai lungă de
cât cea de

la mijloc.
care nu-i
4. Câini
în formă,

stăpânului.

sus,

încât

Tot intre câinii
fac servicii

se ved

dinţii ; buza

de sus crăpată

Câine răi şi forte periculos pentru Omenii pe
cunsce.
sai Căfeluşi de lux, câini mici şi forte variaţi
ţinuţi prin case mai mult peniru plăcerea
de pază putem

speciale,

cum

pune

şi

câinii,

care

sînt:

5. Câinii de la poli, care pe lângă că apără, mai servă

să tragă săniile Eschimoşilor şi Laponilor. Mari, ai urechi
drepte şi fârte lânoşi.

6. Câinele Bernard, din Alpi,

forte mare şi forte pu-

ternic, lânos şi cu urechile în jos. Caută 6menii rătăciți

prin munţi şi-i conduce la schitul St. Bernand din muntele Simplon, în Alpi.
7. Câinele de Tara-Noiiă, mare, puternic

şi lăţos ca şi

câinele Bernard ; el are degetele unite printr”o pieliţă ;
de aceea înnstă bine în apă. El scapă Omenii expuşi să

se înnece în mare şi-i aduce la uscat,
Aceste diferite feluri de câini domestici, fiind-că se deo-

sibesc între ei numai prin forma unor părți de la exteriorul corpului

de câini.

şi a mărimii,

se numesc varietăţi sai rase
Mihail C. Vlădescu.

—
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$ 32. Teorie. — Pe lângă composiţiunile în care
descriem un anumit sau nisce anumite lucruri de
sine stătătore şi pe care le-am numit descrieri in-

dividuale, noi mai avem și composiţiuni
în care
i

descriem
lucruri

o categorie- mai mare
de

sine

stătătâre,

sai mai mică

care, tocmai

de

pentru că

sint mai multe şi intră tote în aceeași categorie,
portă un singur nume, şi sint numite printr'un
substantiv , Comun. Aceste composiţiuni se numesc
descrieri. enerice.
Lucrurile de sing stătătâre ce intră într'o categorie de descris pot fi sai de natură materială
sait de natură morală ; ast-fel că vom ave două
feluri de descrieri generice: materiale şimorale,
precum am avut ($ 17 şi $ 25), descrieri individuale materiale și caracterisări sai descrieri individuale morale.
Litlul unei descrieri generice se arată de obiceiii printr'un substantiv comun.
Ezphcare. — Composiţia de mai sus, este o descriere „rosaică pentru că printriînsa autorul vrea să ne facă să pricepem
deosebitele însușiri ale unei categorii de lucruri și deosebitele
categorii mai restrînse ce cuprinde, și anume: care sînt însușirile «câinelui» în genere și de câte feluri sînt «câinii»; — este
generică, pentru că întrînsa autorul nu ne descrie un anumit
câine,

ci tote

lucrurile

ce pot fi numite

cu

acest

nume

și

care prin urmare formeză la un loc o categorie, un <gen>
de lucruri deosebite de altele: și anume genul «câinilor» sat
pur şi simplu «câinele»; este zzaferială pentru că individii
ce intră în acest gen, cad sub simțurile nostre: pe câini îi
vedem, îi audim, îi pipăim, etc.

—
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Exerciţiul 45. — Să se spună care este 72
acestei composiții ($ 16).

Exerciţiul 46. — Să se caracteriseze compo
sițiunea <Ținuale

turile erbâse

$ 33.

pămîntului».

Teorie. —

Spre

a compune

generică materială. trebue:

o descriere

10 să cunoşcem

cât

mai mulți individi din genul ce vrem să descriem, şi de tote. felurile ; 20 să alegeri, din...
numerosele

însuşiri ce le vom

pe acelea care se găsesc,

se găsesc la cât mai mulţi;

fi observat la ei,

sati presupunem

că

30 să deosebim pe

cele esențiale, care se găsesc la toți,
de. cele
accidentale, sati întâmplătâre, care se găses
c nu-

mâi la unii;40 să deosebim cu ajutorul acestor

amănunte accidentale felurile (speciile) mai
însemnaie în care se subdivide genul descris.
|
Aceste lucrări constituesc numai pregătirea
composițiunii saii invenţiunea (Ş 4).
După ce am găsit ast-fel tâte ideile trebuinc
iose
descrierii, procedem la disposițiunea
ideilor în
plan, cam în acelaş chip ca şi cele
la
-lalie feluri
de descrieri ($ 18).
Ast-fel, în introducere arătăm în ce categ
orie mai

mare şi mai cunoscută intră

genul dat.

In des-

voltare. arătăm într'o ordine clară
caracterele
esenţiale şi unele din cele accidentale
maj imporlante; apoi causa sai agentul care
le produce
(modul cum se produc, originea, prov
eniența) ;
scopul pentru care sînt făcute sau folosul
ce aduc ;

locul unde

trăesc

sat

se găsesc;

Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu
.

timpul,

când

şi
6

—
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cât trăesc ; în fine speciile mai însemnate
le

are.

pe care

(Acest din urmă punct nu se găsesce la descrierile individuale),

In fine, în conclusie arătăm importanţa lucrurilor
ce formeză genul descris pentru vi6ța sai sciinţa
omenâscă.
Spre a nu încărca prea mult descrierea, este

bine

să

lăsăm

la o parte însuşirile

ce presu-

punem că sint cunoscute şi să ne ocupăm cu deosebire de cele mai puţin cunoscute şi mai cu semă
de acele care ne fac mai uşor să distingem genul
dat de alte genuri asemănătore (însuşirile caracferistice).
Stilisarea o facem de cele mai multe ori în stil
sciinţific ; mai

composiţii
general

rar în stil

adese-ori

saii în genere,

literar.

In acest

întrebuințăm
spre a arăta

fel de

expresia

în

că însuşirea

despre care e vorba n'o au toţi individii genului, ci numai cea mai mare parte dintr'inșii.
Caracterele accidentale le arătăm cu vorbele câteodală,

une-ori,

adesea, în cutare

împrejurări, etc.

Ezphicare. — Ca să facă composiția de mai sus, autorul
a trebuit: 1) să cundscă cu de-amănuntul cât mai mulți
câini, şi cât mai multe feluri de câini; 2) să deosibescă care
șînt însușirile lor mai însemnate, (forma trupului, a membrelor, organelor, etc.); 3) să deosibescă însușirile esenţiale (e
domestic, are patru picidre, are cinci degete la picisrele

dinnainte

și patru

la cele dinapoi, etc.), de cele

accidentale

sati secundare (câinele adesea pârtă c6da ridicată; pielea botului

e rece când câinele e sănătos; părul câinelui e în general
- scurt și aspru); 4) să împartă câinii în două grupe: câinii de
vâna și câinii de pază, punând printre cei dintâi; ogarul,

—
copoiul şi

prepelicarul;

iar
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printre

cei

de-al doilea:

câinele

ciobănesc, zăvodul, buldogul, cățelușii de lux, câinii
de la
pol, câinele Bernand și câinele din Țara nouă.
Aceste idei găsite ptin invențiune le-a aședat în plan.
In
întroducere

ne-a spus că genul

descris face parte dintrun gen

mai cuprindător și mai însemnat:
După

aceea, în Zesvo/tarea

a pus:

genul animalelor domestice,
1) însușirile .privitâre la :

2) corp, 6) membre, c) cap, d) înveliş (păr, piele),
2) modul
„cum se îmmulțesce (causa saii agentul); 3) folosul ce tragem
de la câini (scopul sai rostul). Nu ne-a vorbit însă autorul
de
zimpul când trăesc şi cât trăesc nici de Jocu/ unde trăese
(dacă
trăesc

sai

nu

pe

tâtă

suprafața

pămîntului

sai

numai

în

anume clime). Tot în desvoltare, apoi ne-a vorbit: 4) de
speciile mai însemnate ce le are câinele.
La arătarea însușirilor, autorul însă a insistat prea
mult

asupra celor cunoscute şi nu ne-a arătat cu deosebire
pe cele
caracteristice, în virtutea cărora putem mai bine deosebi
câj-

nele de cele-l-alte asemenătâre precum: lupul, vulpea, hiena,
etc.
In fine, în conclusie, ne-a spus ce-va important
cu privire
la sciință, arătându-ne că deosebitele feluri saă specii
de câini

portă numele în sciință de vazizțăză sati rase.

Nota 7. Ori-ce categorie de lucruri de sine stătătâre o
numim gen;
ori-ce fel de lucruri de sine stătătâre ce intră în acea
categorie o numim
specie.
Așa câinii de pază sînt o specie față de genul «câine».
Când

am vr6 să descriem numai «câinii de pază» atunci aceştia
ar deveni
gen, iar felurile câinilor ce intră în acâstă categorie, ar deveni
specii;

şi din contră, dacă am vr&să descriem categoria «carnivor
elor», acestea
ar constitui genul, iar «câinele» care e numai un fel
de carnivor ar
constitui specia. Să nu se confunde dar aceste numiri
cu aceleaşi numiri

întrebuințate în Sciinţele Naturale și pe care le-am analisat
Cartea de citire <Umanitatea», Obs. met, de la No. 1.

complet în

Exerciţiul 47. — Să se facă în scris planul composiţiei
următore, arătându-se ce idei cuprind introducerea, desvoltarea și conclusia ; care sînt caracterele accidentale. şi cele
esenţiale.

Exerciţiul 48, — Să se descrie,

după

acest model, unul
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din

genurile

«Calul»,

următâre:

<Grâul>,

«<Gândacul

< Vântul»,

de

mătase»,

«Albina»,

«Creta», <Catedra», care vor con-

stitui 44/44. Tema va fi indicată de profesor.
— Să se spună în oe fel de stil este scrisă
Exerciţiul 49.
«Câinele» și în ce fel de stil este scrisă «inuturile erbose
ale pămîntului»;

ce termeni technici cuprinde acesta din urmă.

Exerciţiul 50.—Să se spună întrucât composiția «Ținuturile erbose....> este o descriere generică, și nu o descriere
individuală, şi care parte din ea ar pute constitui o descriere:
individuală.
22.

ȚINUTURILE ERBOSE ALE PAMÎNTULUI
La Micdă-nspte şi la Micdă-di de pădurile ecitatoiale, îndată ce trecă în ţinuturile cu un singur anotimp
ploios, unde umedela scade, încep a scăd€ și arborii;
se răresc din ce în ce, până ce pier cu totul, ca să.
facă loc erbei.
De doit ori pe an, înfățișarea acestor ţinuturi se
schimbă cu desăvârşire. Când bate vântul sec numit
alizeii, &rba se usucă, bălțile și riușorele scad sai pier;
și, adese-ori, fie din pricina fierbințelii, fie din alte cause,
&rba uscată fea foc și flacăra cuprinde până departe

regiuni întregi. Îndată

însă

ce vântul

înceteză

și se

apropie timpul ploilor, se adună norii, și, după câte-va
ploi furisse, pămîntul r&corit se îmbracă cu verdeță;
în scurt timp pustietatea arsă de secetă se acopere cu
erburi, din care nici nu se mai zăresce călărețul.
Aceste câmpii erbâse, care însoțesc la Miedă-n6pte
şi la Micqă-di pădurile -eciiatoriale, portă în deosebite:

ţinuturi ale globului numiri deosebite: «savane», «llanos»,

«pampas» etc. In erburile savanci africane, girafa abia
se mai zăresce. Ca într'o pădure rătăcesc: gazele, antilope, ciredi de bivoli, zebra... și pe lângă dinsele trăesc,
firesce, marile carnivore (lei, hiene, etc.), care în pădurile tropicale n'ar fi avut hrană în deajuns.
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Mai pretutindenea, în câmpiile acestea erbose, priveliştea ținutului și vicța e aceeași. In «llanos» (Vene-

zuela), unde €rba adiată de vânt face valuri

ca erba

Oceanului, un farmec mai mult pentru aceste câmpii sînt
hergheliile de cai, prăsiți după vremuri, din cei scăpați
de Europeni, și sălbăticiți în libertatea câmpiei. Tristă e
s6rta lor numai în timpul secetei. Erba se usucă ; aerul
cald e plin de praf, riurile secă; și atunci cu nările în
vent alergă în largul câmpiei, să simtă în ce parte va
fi rămas vre-o baltă nesecată; sai sdrobesc cu copita
bostăneii ghimpoşi de «cactus» spre a sorbi câte-va
picături de apă, cu primejdia de a-și târi apoi timp
Ei
îndelungat piciorul înțepat de ghimpi. S. Mehedinți,

$ 34. Teorie.— Vorbirea figurată, ( $ 23) când
este naturală (firâscă, neafectată) se pare mai frumosă decât vorbirea proprie, pentru că, pe lângă

că ne face să înțelegem lucrul despre care e vorba,

ne face în Ore-care măsură şi să ni-l închipuim (să-l

vedem în mintea nostră şi să-l simțin
aşai),
Gum

este în realitate.

Totuși, scriitorii cei buni chiar numai cu ajutorul
vorbirii proprii pot să ne facă şi să înțelegem şi
să ne închipuim lucrurile pe care le descriti, ca
şi când ar întrebuința vorbirea figurată. Ei pot
obține acest efect prin următârele mijl6ce:
1) Grupând frasele în periode bine și lămurit
construite (armoni6se).
|

2) Ferindu-se de proposiţiuni și frase prea lungi.

3) Ferindu-se

de

neologisme,

barbarisme,

ar-
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haisme afectate, şi din contră întrebuințând cuvinte adevărat românesci, care sînt' pricepute de
toți Românii şi care se găsesc rnai des în graiul lor.
Exerciţiul 5i. — Să se analiseze
tându-se:

bucata de mai sus, ară-

1) părțile mai frumâse din pricina

scurtimii propo-

sițiunilor.

2) părțile mai frumese din pricina .armoniei peri6delor.
3) cuvintele românesci care par mai frumose.
4) vorbele și expresiile figurate.

23.
PATRIOTISMUL

I. Toţi 6menii simt în sine o deosebită pornire de a iubi
țara, în care s'aii născut şi ai crescut. Acest fel de iubire,
care este atât de naturală în inima fie-cărui om, ca şi

iubirea de tată şi de mamă,
sait patriotism.

se numesce iubire de patrie

II. Cu tâte că ori-care om a trebuit să se nască şi să
crescă unde-va, iubirea de patrie nu este deopotrivă la
toți; la unii Omeni se află în mâ&sură mai mare, la alţii
în mai mică.

Cercetând pricina acestei iubiri, cu care toţi Gmenii
mai mult sait mai puţin sînt legaţi de patria saii țara
nascerii şi crescerii lor, nu se pâte găsi alta decât obicinuinţa, la ale căreia legi sînt supuşi toți de obşte. Acsstă

altă natură 1) întipăresce în fie-care om aplecarea şi iubirea
cea vie către ţara sa; acesta face ca casa părintescă,
locul, ținutul, țara copilăriei sale să-i fie obiecte favorite 2)
în totă vieța sa. Nu numai locuitorul câmpiilor celor

fericite este legat vecinic de acele locuri frumâse,

unde

1) Obicinuinţa este un fel de a doua fire (natură) care se adaogă
peste firea ce moştenim prin nascere.
2) la care ține mai mult ca la altele; de predilecțiune ; predilecte,

—
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s'a născut şi a crescut; ci şi locnitorul munților se simte
atras de o putere nenumită 3) către vârfurile cele înalte
ale locurilor obicinuinţei sale; chiar şi şesurile, cele întinse şi monotone, şi pustiile, cele şterse şi neroditore,
ai o putere minunată asupra inimii omenesci. Nimeni

făr” a fi gonit

de

sortă, făr' a fi împins de întâmplări

mari sait atras de împrejurări grele, nu se deslipesce
cu înlesnire de ţara sa ; şi, când este silit ca să o schimbe
cu alta, varsă lacrimi durergse :) pentru părăsirea ei, şi
duce cu sine mii de suvenire plăcute de la dinsa.

Când

cine-va

se

află departe

de patria sa,

de câte

ori nu se cuprinde?) de un dor ardttor după dinsa! Ce
tresărire de bucurie nu simte, când i se înfăţişeză vre-un
obiect de la locurile cele iubite, şi ce mişcări dulci nu-i .

ating inima până la lacrimi, când îşi închipuesce vre-o
colibă părintescă, vre-un părâii, vre-o dumbravă sati
vre-un dl din patria sa!
Dar acest fel de iubire de patrie

este numai

o iubire

patologică 6), şi n'are încă în sine nici-un pret moral"); o
asemenea iubire de patrie nu se găsesce numai la ori-ce
Omeni,

ci chiar la dobitâce.

Iubirea de patrie saii patriotismul, după cum îl privim
noi, aici, este
natura morală

stă

într'o

ce-va mai înalt, ce-va mai vrednic de
a omului ; este un sentiment nobil, care

aplecare

cetățenilor, cu

care

statornică de a voi tot binele

cine-va

con-

trăesce împreună în socie-

tate, şi într'o silință neprecurmată 8) de a le face, dea le

3) ce nu se pâte numi; ce nu se pâte lămuri ; inezplicabilă,
4) Mai bine: «de durere».
5) torma

6)
mult
7)
8)

reflexivă

cu înţeies

pasiv :

«este

cuprins»,

bolnăviciâsă, Aci însă vrea să dică corganică», adică, ce
derivă mai
din partea animalică, fisică, a ființei nâstre.
nu preţuesce nimic din punctul de vedere al binelui,
necurmată ; neîntreruptă.
|

—
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păstra şi de a le înmulți») fericirea lor. Numai acest fel.
de iubire de patrie

este adevăratul patriotism
. omenesc

saii moral.
Acest fel de patriotism nu stă numai în aplecarea
de a iubi cine-va o ţară pentru că sa întâmplat ca să
se nască

starea

şi să

şi averea

trăescă

într'insa,

pentru

că-şi

are

acolo

cu care pote trăi în trândăvie făr' a se

gândi şi lucra pentru fericirea de obşte ; ci se descopere :0)
printr'o râvnă !!) ferbinte pentru ori-ce bine obştesc 12) al
societăţii, pentru instituțiile 13) şi aşedeminiele 14) ei publice,
pentru interesele şi trebile ei, şi, cu un cuvint, pentru tot
ce privesce fericirea concetățenilor. Un asemenea patriotism nu se cere numai de la cetăţenii născuți şi crescuţi într'aceeaşi ţară ; ci şi de la streinii, care viind dintwalte ţări, intră în trupul societăţii şi 'se bucură de

tâte folâsele ei. In ast-fel de chip, un străin împămîntenit într'o ţară pe care şi-a ales-o de patrie, când lucreză pentru fericirea acelei ţări, când pentru binele ei
îşi jertfesce puterile şi averea, şi când la vreme de trebuinţă îi dă şi vieţa, pote să fie patriot, întocmai ca şi
acel ce s'a născut şi a crescut într'acea ţară.
Dar cu cât naţiile fac înaintări15) către civilisaţie, cu
atât patriotismul lor se lămuresce, se deosebesce de
9) Mai bine: «a le mări» : fericirile «se înmulțesc»,
mărescey.
10) se dă pe fată (patriotismul); se reveleză.
11) mare dorinţă de lucru ; zel.
12) Binele

obștese=hbinele

tuturor

fericirea însă «se

cetăţenilor.

13) Prin instituţii înțelegem 1* legile și 2% tote adunările de Gmeni
care lucrâză conform legilor în vederea binelui întregei ţări. Ast-fel avem
ca instituții importante:

Armata,

Biserica,

Administraţia,

Şcdla,

ete,

14) Prin aşedăminte înțelegem ori-ce grupare de Omeni care ajutaţi
de averi date de Stat saă de particulari, lucreză în vederea unui scop
bun, dar mai restrins. Ast-fel avem: Eforia Spitalelor Brâncovenesci,
Eforia Sf. Spiridon, Academia Română, etc.
15) Mai bine: cînainteză»,
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acela care se găsesce la naţii barbare şi de acela
pe care
îl ai şi chiar dobitocele; şi cu atât se face mai
moral şi
mai vrednic de natura cea nobilă a omului. Patrio
tismul
naţiilor civilisate, pe lângă iubirea de țara nascer
ii şi a
crescerii, pe lângă iubirea de cei de un nem
şi sânge
cu sine, şi pe lângă iubirea de limba, de păreri
le, tradiţiile şi obiceiurile naţionale, îmbrăţişâză şi alte
obiecte

scumpe.

Patria în ochii naţiilor civilisate nu este numai

țara şi locuitorii ei; ci
şi aşedemintele sociale,
meeză fericirea de obşte
sar pute deosebi naţia
privința patriotismului,
barbare? Omul barbar

adeve&rata patrie o fac instituţiile
interesele şi trebile, care întea tuturor-concetăţenilor. Si cum
15) civilisată de cea barbară, în
când patria ei ar fi tot ca a naţiei
este legat numai fisicesce 17) de

pămîntul ţării sale şi de naţia sa, omul civilisat, pe
lângă
legătura fisică, care îl legă de pămîntul patriei sale
şi de

naţia sa, simte o legătură morală şi mai putern
ică, care
îl legă de instituţiile şi aşed&mintele ei. Şi atunci
numai
când Patria se privesce :8) totdeodată în pămîntul
nascerii
şi în instituţiile ei, sentimentele, ce ea insuflă
, se des-

voltă în totă energia:) lor; pentru că cu legăturile
fisice

ale ţării se unesc legăturile morale ale instituţiilor
ei, şi
amândoiiă unite, măresc prețul patriei şi înalţă
iubirea,
ce

ea insuflă

încât, în

pentru

privinţa

dinsa.

Acesta este

patriotismului,

o

alât de adevărat,

nație

civilisată

ar

Pălimi 2) de-o-potrivă, şi dacă pe pămîntul ei ar fi
supusă

la instituţii streine, şi dacă s'ar duce în pămînt
străin, ca
să trăsscă sub instituţiile sale.
Şi,
într'adever,
3

16)
17)
18)
19)
20)

când

cetățenul unui stat va

fi pătruns

Forma cea mai întrebuințată astăqi este «naţiune».
numai prin corpul săi,
Vegi nota 2. Mai propriă ar fi neologismul «a considera»,
puterea.
Mai bine: «ar suferi».
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de acea încredințare morală2:), că patria sa este o mumă
de obşte, care îngrijesce pentru îndestularea, norocirea,
siguranța, cinstea şi fericirea fie-căruia, se va aprinde de

o iubire înfocată pentru dinsa ; idea jertfirii pătrunde în
Sentimentul
sufletul s&ii şi patriotismul face minuni.
acesta se face atunci regulativ :) al tuturor lucrurilor publice şi private ale cetăţenilor; şi patriotismul nu este
numai

el

singur

cea

mai

dintâi

virtute

în

societate,

ci

şi isvor şi mumă a altor multe virtuţi, care fac să înflorescă societatea şi să dobîndescă o dăinuire 2) trainică.

Când într'o societate duhurile 2) sint pline de acest patriotism viii, atunci ori-care cetățen priveagheză pentru binele
3) lui, ca şi chiar
public, pentru păstrarea şi înmulțirea

pentru binele casei sale şi a familiei sale. Ingrijirea oricărui cetățen se întinde asupra mijlcelor, care

înmul-

țesc 2) cinstea naţională şi fericirea societăţii întregi, ca şi
asupra mijlcelor care favoriseză cinstea şi nenorocirea

personală. Un patriot, din starea şi averea sa particulară,
întemesză aşedăminte folositâre şi fundaţii 27) făcătore

de

bine pentru tâtă societatea; altul, prin straşnică păzire a
legiuirilor ţării şi prin cinstirea instituţiilor ei, insuflă
curaj şi râvnă în inima fie-cărui spre a-şi împlini ori-ce

datorie socială.
De obşte toți se pătrund de o râvnă vie de a întârce societăţii cu dobindă facerile de bine, ce ei le pri-

mesc de la

dinsa.

Dintre tâte

însă, patriotul cel bun,

21) Mai bine: «de încredințarea morală».
22) Acest sentiment se face un îndreptar, (normă, regulă), când e
vorba de tâte lucrurile,
23) Mai cunoscut e neologismul «durată»,
24) Mai bine: «spiritele». «Duhurile» pot "mai degrabă să însemneze
«spiritele celor morți», saii «îngerii» .
25) Vegi 8.
26) Vegi 8.
.
27) aşedăminte mai mici; ex. : fundația unui asil, a unei biblioteci, ete,
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declarându-se

vrăşmaș

al ori-cărui abus 25), care

vatămă

societatea, se împotrivesce corupției:) şi demoralisării 30)
cu o vitejie civilăs:), care se asemănă cu ori-care vitejie
militară. Dar patriotismul niciodată nu se arată în tâtă
mărimea sa, ca în vremile de primejdie, ce aprind
duhul) ori-cărui cetăţen împotriva vrăşmaşului ce calcă
hotarele Patriei sale şi vatămă cinstea naţională, se scolă
cu acea 3) hotărire şi cu acel 33) entusiasm, ca şi împotriva

tâlharului care pătrunde în casa sa şi spurcă cele sfinte
ale ei. Atunci unii pentru mântuirea
resc cu înfocare cinstea de a muri

pentru

Patrie;

iar alţii cu bucurie

concetățenilor doîn câmpul bătăliei

jertfesc starea,

sănă-

tatea şi ori-ce norocire şi plăcere a vieţii pentru mântuirea ei. Nici o ostenslă nu se socotesce atât de grea,

nici o privaţie 54) atât de aspră şi nici o primejdie atât de

mare,

ca să

nu

o primescă

cu

bucurie,

să nu

o sufere

cu mulțumire şi să nu o biruâscă cu vitejie. Asemenea
cetăţeni, pătrunşi de un nobil patriotism, dai şi jertfesc
tot pentru Patrie, pentru că ei sint încredințaţi, că tot
ce aii, de la Patrie aii, şi că ei nu dăruese Patriei, ci
plătesc o datorie către dînsa, şi acesta este una din cele
mai dintâi datorii.
|
Deschidend istoria, aflăm că sfaturi 35) mici şi neîn-

semnate,
ai!

în care aii domnit patriotism şi duh

desfăşurat

putere,
28)
29)
30)
31)
32)

care

în
ne

vremi
fac să

de
ne

ori-cărei călcări de lege.
stricării bunelor năravuri.
Demoralisarea e primul grad
cetăţenăscă,
Vegi nota 23,

33) Mai

bine:

«aceeaşi»

primejdie

mirăm;

un

în vreme

public %),
curaj
ce,

şi o
staturi

al corupției.

şi «acelaș».

34) ca se priva»=a se lipsi de ce-va.
35) Forma primită adi e: «state».
36) spirit saă «opinie» publică ; credința generală a 6menilor care-și

exprimă

părerile

cu 6re-care

hotărire.

—

90 —

mari, şi de altmintrelea puternice, în care acele virtuți civile aii lipsit de la cea mai mare parte a cetăţenilor, ai arătat în asemenea împrejurări o slăbiciune fârte mare. Spre a pute prețui patriotismul după
vrednicie, să ascultăm şi ce dice Rousseau 37) în «Contractul social» 38) : «Patriotismul a produs atât de multe fapte
nemuritâre, încât strălucirea lor întunecă slaba nâstră
vedere ; şi atâţi de mulţi bărbaţi mari, încât virtuțile
lor cele vechi, într'un vec egoistic 39), se par a fi fabule.
Cu tâte acestea nu trebue să se mire cine-va; căci şi cele
mai încântătore simţiri ale inimelor celor tinere se socotesc de vise înaintea acelor ce nu le-ai cercat ; aseme-

nea şi despre iubirea de patrie, care

de

o sută de

ori

este mai vie şi mai dulce pentru cetăţenul însuflețit de
duhul patriotic, decât ori-ce iubire, —nu pâte cine-va
să-şi facă idee, decât când o simte însu-şi».

Dar patriotismul, de la energia ce o dă cetăţenilor
şi de la entusiasmul ce-l insuflă la toţi, pote forte lesne
trece la fanatism 4)

şi

a se face un foc d&răpenător

pustiitor pentru binele public al

societăţii,

dacă

şi

nu va

fi înfrenat totdeuna de legea morală a dreptăţii şi a umanităţii +1). Fericirea Patriei, socotindu-se de cel mai

înalt bun ce 6menii doresc să dobindescă, lucrările pot
fi ast-fel de deosebite,

după

cum

sînt

de

deosebite

şi

ideile lor ce-şi fac de patrie, de binele public şi de
mijlocele de a-l dobindi. De aici urmsză ca . multe
37) Jean Jacques Rousseau e un mare scriitor francez din secolul
XVIII.
38) una din cărţile importante ale acestui scriitor.
39) vec în care 6menii se, gândesc numai la interesul lor personal.
40) pornire 6rbă de a face ceea-ce a intrat în credința nostră, fără
să pe mai îndoim dacă nu cum-va facem r&i ceea-ce facem,
41) E bine să luptăm pentru Patrie, dar nu cum-va, vrând s'o servim, să desprețuim ceea-ce e drept sai mila de 6meni. E bine să ne
ferim

de

streini

dar

nu

e bine

să le

fiind-că am fi şi nedrepţi şi inumani.

luăm

averile

sau

să-i

ucidem,
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virtuţi să se socotâscă de crime, şi multe crime să se
iea drept virtuţi, după cum se va păr€ unora că virtuțile vat&mă Patria, şi altora că crimele o folosesc. De-

obşte patriotismul, nesupus legii morale, nu este alt-ce-va,
decât un egoism colectiv *2); şi adese-ori pote să se pre-

facă într'o mândrie naţională zădarnică şi văt&mătore,
şi într'o ură şi vrăjmăşie împotriva altor naţii, şi pâte
avea urmări derăp&nătâre pentru Patrie.

Dar, când este sprijinit şi cârmuit totdâuna de legea -

morală a dreptăţii și a umanităţii, patriotismul se p6te
uni şi cu adeveratul cosmopolitisin 43), pentru că înaintea
unui asemenea patriotism, t6te mijlocele nedrepte, spre
dobindirea scopurilor sale, s'ar socoti imorale şi împotriva minţii sănătese.

Caracterul de căpetenie al patriotismului celui ade-

verat este neinteresul ; şi cel ce voesce să-l cunâscă întru
totă curăţenia lui, trebue să-l caute după acestă calitate
.
Spre a nu-l confunda cu virtuţi mincinose, luându-le
pe
aceste drept patriotism, trebue să-l deosibescă cu
deosebire de interesul particular +) şi de egoism, care
este
ciuma 5) binelui public şi mormîntul patriotismului
.

Egoismul

viţa

este

altora.

un strigoii :), care

îşi hrănesce

Pentru ca 6menii să potă ajunge

şire morală

dinsa numai,

ca

de neinteres şi să-şi iubescă

vicța,

cu

la acea desăvârPatria

pentru

trebue să ajungă mai întâi la acea încre-

42) patriotismul care nu vrea să scie de dreptate și milă
este întocmai

sentimentul

este al mai

de hrăpire cu deosebire că în loc
multor (colectiv) în acelaș timp.

să fie numai al unuia

43) Cosmopolitismul face pe un om să iubescă de o potrivă
pe toţi
Gmenii, fie de ce naţiune ar fi. Ele periculos la o naţiune
tîncră şi mică.
44) ceea-ce interesză pe unul sai numai un cere restrins
de cetăţeni.
45) mârtea; peirea. Aetaforă.
46) Precum strigoiul se dice că se hrănesce
din sângele 6menilor, aşa
egoismul unui cetățen se hrănesce din sângele
altor cetățeni. Melaforă.
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dințare

întemeeată, că patria este o societate,

care apără

şi ocrotesce tâte puterile intelectuale şi morale ale cetățenilor, şi că ea este o mumă de obşte, care face şi
sprijinesce binele şi fericirea fie-cărui cetăţen în parte.
Numai atunci, când cetăţenii vor fi pătrunşi de acestă
încredințare, vor fi gata toideuna din aplecare şi din
datorie a-şi jertfi interesul lor particular pentru binele
de obşte; numai atunci societatea civilă, ai căreia mădu-

lari+?) ei sînt, o vor iubi mai mult decât chiar pe sine înşi-şi, şi numai atunci patriotismul lor va purta caracterul neinteresului. Într'alt chip, cum ar pute cine-va cere

de la un om ca să-şi jertfescă tot pentru Patrie, când ea
nu e decât o adunare

de 6meni ţinuţi cu sila la un loc,

când părutele 45) folose,

ce ea le dă, sînt moştenirea nu-

mai a unor 6meni şi când el mare nimic într'însa şi nu.
vede nimic nici pentru alţii, pentru care să o iubescă?
Ar.

$ 35. Teorie.

Florian.

— Descrierele generice morale

se

fac după aceleaşi norme ca şi descrierile generice
materiale ($ 33). Invenţiunea lor_este însă mult
mai grea decât aceea a celor. materiale ; căci,i, pe
când, la o descriere generică materială e vorba
să observăm lucruri de sine stătătore, ce cad sub
simțuri şi pot fi cunoscute şi pricepute de tâtă
lumea ; la o descriere generică morală e vorba să
observăm lucruri de sine stătătâre care se pelrec
numai în mintea nostră; adică-in sufletul nosirii,Și

pe care nu ori-cine
47) membri.
48) aparențele.

le pole

cunosce şi pricepe.
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» Aceste lucruri de sine stătătore de natură morală
“mu pot fi nici vădute, nici audite,.nici pipăite, nici

igustate, nici mirosite,—
ele sînt numai

ințelese ;

pe ele nu le putem” observa decât cu consciința,_
care este un fel de ochii al minții.
Este totuşi o împrejurare care înlesnesce în mare

parte invențiunea
Se scie anume,

descrierilor generice morale.

că lucrurile de sine stătătâre de

natură sufletâscă sati morală sînt provocate saii es
la ivelă cu ocasiunea unor împrejurări fisice,
adică prin acţiunea lucrurilor de sine stătătâre

materiale. Simțirile,
nirile nostre,

închipuirile, judecăţile, por-

care tâte sînt lucuri

sufletesci, se produc în
cină

sufletul

sati fenomene

nostru, din pri-

că 'trăim în lume, iar lumea nu este alt-ce-va

decât totalitatea lucrurilor de sine stătătore de
natură fisică sau materială. Acestă lume, prin

aceste

lucruri, ne isbesce simțurile și, cu vremea,

face să se trezescă în sufletul nostru anume simțiri, anume închipuiri, judecăţi și porniri. Spre a
pute dar descrie firea acestor lucruri sai fenomene

morale,

n'avem

decât

să observăm

de ce

anume împrejurări fisice sînt provocate în sufletul
nostru; enumerând aceste împrejurări, care causeză o categorie de fenomene sufletesci, ajungem
să fixăm multe din însuşirile lor şi să dobîndim
ast-fel o mare parte din ideile secundare de care
avem nevoe în descrierile generice morale.
Explicare. - — Composiţia de
«Patriotismul»,

mai sus, care

este o descriere Prosaică, pentru

are

drept titlu

că printrinsa
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autorul caută să

ne

facă să înțelegem

în ce consistă acestă

stare a sufletului nostru ; este generică, pentru că întrînsa
autorul nu descrie un auumit patriotism ce sar petrece în

sufletul unui ara

om, ci categoria

în care

pot

intra tâte

stările sufletesci numite patriotism al tuturor &menilor care le
ai avut sai le vor ave vreodată: autorul descrie adică Datri0zismul în genere sai «genul» patriotism ; este zzora/ă, pentru

că în acestă categorie intră stări sufletesci—simţiri şi porniri—

ce nu pot fi observate cu simţurile, ci numai cu consciința.
saă ochiul miuţii, care ne ajută să vedem în suflet, precum:

ochiul trupesc ne ajută să vedem lumea din afară.
In acestă composiție autorul arată mai întâi, în introducere,
din ce categorie mai mare și mai cunoscută de fenomene
sufietesci face parte patriotismul: patriotismul este o pornire
de a iubi; în acelaș timp ni-l deosebesce de alte fenomene
de acelaș fel (adică ni-l definesce), arătând împrejurarea ma-

terială care-l

provâcă:

zara în care

sa

născut Ș a crescut

cine-va, căci, fără o țară în care un om să se nască și să crescă,
patriotismul nu se pote trezi în sufletul lui.
In

desvolfare,

(care

de

alt-minteri

a fost

începută

odată

cu

arătarea împrejurării materiale de care depinde patriotismul),
autorul, căutând să ne facă să 'pricem cât mai bine ce
este
patriotismul, ne arată : a) că el nu este de-opotrivă desvoltat

la toți 6menii; dar 4) că se găsesce nu numai la &menii ce:
trăesc în țări bogateși frumose, ci și la aceia ce sau născut
și ai crescut într'o țară săracă și lipsită de frumuseți. Acestă.

din urmă

împrejurare

materială

îl

face pe

autor să vadă

că

patriotismul e pricinuit de obicinuinză : omul simte pornirea de

a-și iubi țara unde saă născut și a

crescut, pentru că, vădând-o.

în tâte dilele, în tot momentul, sa obicinuit cu ea, așa încât
dacă e lipsit de ea începe so dorescă. După aceea autorul

ne arată,

c) că patriotismul

înțeles

așa, este numai

zu fel de

patriotism pe care omul îl are în comun cu dobitâcele. Pe lângă
acest fel de patriotism, d) mai este un a/ doi/ea el de patrio-

tism pe care-l ai numai cetățenii adevăraţi ai unui stat. Acest

—
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fel de patriotism consistă nu numai
în Pornirea de a îndi

ţara
unde Sa născut şi crescut cine-oa,
ci şi în aplecarea statornică
de a voi tot binele concetățenilor
şi într'o stiință necurmată de

a de mări fericirea. Negreșit, acest
ă aplecare statornică de a
face binele şi de a mări fericirea
concetățenilor, de și e de
natură sufle
tescă, ea se dă pe

față prin acțiunile pe

care adev&ratul patriot le face în împrejurăril
e materiale în care trăesce,
în țara lui. Ast-fel el dă ajutor cu
puterea lui, când e vorba
să
se facă ce-va care să fie de folos
ul tuturor (d. ex.: inventeză
un mijloc mai uşor de traii, r&spânde
sce o carte folositâre, isco-

desce o lege care înlesnesce îmbogăți
rea țării, face legi

drepte,
etc.), el caută să facă să prospere
instituţiile (nu atacă Constituţia,
nu bârfesce pe nedrept în contr
a armatei, nu caută să desor-

ganiseze administraţia, ci din contr
ă caută să întărescă și în
suflet! celor-l-alţi respectul pentru
ele) ; el sprijinesce aședă-

mintele

duri)

sai face altele nout (face biserici,
spitale, drumuri, po=

înzestrându-le

tism, ne spune

saă

îngrijind

autorul, îl pote

de

ele.

ș)

Acest

patrio-

ave și un strein.
de țară, care

căutând să facă binele tuturor, prin
de dragoste de țara unde
el r&spândesce bine-facerile.
După acesta, /) autorul compară
cele doit feluri de patriotism—cel dintâi care se găsesce
și la popâre barbare, și

cel de al doilea care se găsesce
numai la popore civilisate,—
şi ajunge să ne arate că Patria
pe care trebue so iubim prin
patri

otismul nostru trebue să consiste
şi din înfățișarea fisică
a ținuturilor ce cuprinde, şi din insti
tuţiile şi aședEmintele ce
cetățenii le-ai creat în sînul sei, în
decursul vremurilor.
Apoi autorul ne arată £) că acest
fel de patriotism face
pe un cetățen să se lupte pentru
binele Patriei, ca şi cum
Sar lupta pentru binele stă propr
iii, și enumără câte-va
fapte prin care se deosibesce adev
ăratul cetăţen patriot ;
patriotul adevărat se simte dator
să fie _vrăjmașul călcărilor
de lege, să se împotrivescă celor
ce vor să strice bunele
moravuri, și mai cu semă să-si jertf
escă viaţa saă averea,și de
multe-ori pe amândouă, luptându-se
cu vrăşmaşii de dinafară
Literatură

şi Stil, cl. IV,

Dragomirescu,

Ț
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ai Patriei. Și întăresce aceste afirmări arătând că prin patriotism țări mici aă putut să facă mult mai mult, decât țări mari
lipsite de

patriotism.

Tot în desvoltare,
de fanatism,

un

autorul

7)

deosibesce

acest

al treilea fel de patriotism,

să facem binele Patrici, dar călcând

patriotism

care ne îndemnă

tâte legile

dreptății

și

umanității.

Autorul sfârșesce desvoltarea, z) adăogând încă o însușire
pe care trebue so aibă patriotismul : Jes/nzeresarea (neinteresul).
În fine, în conc/ustune, ne arată condițiunea sub care cine-va

pâte fi însufiețit de acest adevărat patriotism, care, după cele
ce

sa spus în desvoltare,

constă

în pornirea

de a iubi Zara,

de a face binele obștesc şi de-ai respecta şi întări instituţiile
şi aședămintele că întrun mod desinteresat. Acestă condiţie este
să simțim în noi încredințarea că Patria este întocmai ca o
mamă iubitore și ocrotitâre pentru fie-care din noi.

Exerciţiul 52. Să se analiseze acestă composiţiune şi să se

arate ce anume puncte

de vedere

analoage

cu cele ce se cer

la descrierile generice materiale ($ 33) se găsesc desvoltate
într însa,
Exercițiul 53.—Să se citescă în clasă, să se explice fondul
şi să se încerce a se caracterisa următorele două composițiuni.
Exerciţiul 54. —- Să se analiseze împreună cu profesorul
planul

lor.

Exercţiui 55. —

Să se facă o descriere generică morală

a unuia din următorele lucruri : <Trândăvia>,
cenia», «<Eroismul», «Minciuna».

«Silinţa», <Sgâr-

24.

IDEALUL ÎN VIEŢĂ
Vi6ţa e mişcare. Mişcarea nu are înţeles decât în luptă

de forţe. Lupta conscientă :) nu are înţeles fără un scop
1) Lupta pe care o dai fiinţele înzestrate cu minte;
vroind să viețuescă şi să înainteze,

lupta Gmenilor
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urmărit. Înţelesul vieţii devine lămurit numai
atunci
când ai un fe/2) pe care-l urmăresci. Alta e înţele
sul general al mersului omenirii întregi în timp şi
spaţii, şi
alt-ce-va e înţelesul desfășurării unei singure
vieţi individuale. Fie.care dintre noi are un ţel imedi
at al activităţii individuale, un ideal apropiat al vieţii,
subordonat idealului general al întregii omeniri. Acest
ideal
al unei singure vieţi e amesurat 3) puterilor fie-că
ruia

dintre

noi,

amăsuraţ

epocei

în

care

trăim,

am&surat

împrejurărilor în care se desfăşură viţa nâstr
ă: er
este resullanta *) complexului de forțe mecanice?)
care
aicătuese o îndividua litate dată într'un medii) determânat ?). Din acest punct de vedere rolul direct
iv al
Statului în organisarea socială 5) consistă tocma
i în a
înlesni afirmarea fie-cărei individualităţi cu
întrega putere de concepţie), cu întrega energie de
acțiune!)
întreg sistemul sei pasional 1), căutând numai
să subordoneze acâstă desfâşurare a unei energii indiv
iduale,

scopului comun

2) Scop;
urmărim

ţintă;

în

vicța

al existenței unei grupări sociale::),

ideal apropi
— Ideal=
at.
scopul
nâstră;

şi

pe

care,

spre

a-l

îndepărtat pe

ajunge,

ni-l

necontenit în mintea nâstră,
3) potrivit cu; conform,
4) urmarea; efectul ; resultațul.
5) eonlucrării «complicate» («încurcate»)
de puteri fisice,
6)

care

compun

un

om

7) hotărite, anumite.
ast-fel : Idealul unui om
ce-l

compun,

8) ceea-ce
cea

dreptă...

9)
10)
11)
12)

lucrând

în nisce

care-l

închipuim

împrejurări...

Inţelesul întregei frase sar pute formula
şi
sai scopul lui în vicță este urmarea puterilor

în mijlocul

unor

anumite

împrejurări.

are de făcut Statul vrând să orânduescă

.

societatea pe calea

tâtă puterea lui de înţelegere,
tâtă puterea lui ge voinţă,
tâte sentimentele sale.
faptelor ce trebue să facă toţi pentru ca o
societate să dăinuescă,
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a face ca forţele individuale să convergeze
15)
armonic către o ţintă comună mai generală.

Tocmai într'acâsta stă tăria

unei grupări

în mo

etnice 14),

dar tot aci stă şi energia1) muncii nâstre singur
atice.
Când ai consciinţa că fie-care pic de energie
pe care o
cheltuesci e o contribuţie mai mult la clădir
ea edificiului total al vieţii omenesci, acâstă consciinţă
te susține, îţi cresce puterea de muncă Şi îţi dă
în acelaş
timp acea liniște sufletâscă despre menirea vieţii
tale
îndeplinită.
C. Dimitrescu-lași.

25.
CERCUL

STRIMT

AL

CONSCIINȚEI

Causa froprie!) a greutăţii de a ne cunâsce unii pe

alții este următorul fapt primordia/ 2) al vieţii suflet
ului:
miile şi sutele de împres:z5), de gândiri, de simţir
i, de
emoțiuni 4) ce aă trecut și trec prin capul unui
om

și-l caracteriseză

în individualitatea sa 5) pu sînt nici-

odată în totalitatea lor presente în consciința
lui acZuală6), ci stau în cea mai mare parte întunecate
și
13) să se concentreze; să se stringă împreunânduse într'un punct,
într'o direcţiune,
14) unui popor. ,
15) puterea, întru cât ne împinge să facem un
lucru,
1) adevărată ; cea mai însemnată ; cea mai import
antă,
2) fundamental ; de

3) ceea-ce remâne
sub simțuri.
4) simţiri

mai

căpetenie ; care

în mintea

«complicate»

mai simple»).
5) şi fac ca un om
terul» ; «fisionomia»)

sa

noastră

explică

după

(«complexe» ;

pe

cele-l-alte,

ce un

lucru ne-a cădut

«compuse

din

alte simţiri

să fie deosebit de alţii și să aibă «firea» (ecarac
proprie.

6) nu se înfăţişăză niciodată tăte
niciodată de ele dintr'o dată,

înaintea

minţii;

nu ne dăm

sema

—
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ascunse în sufletul sai zzezoria 1) lui.
Zn consciința lui
actuală stă pe primul pian al afențiuniă o
singură îdee8);
pe lângă ea se asociază, însă în al doile
a și al treilea
plan, încă vre-o câte-va altele, pâte
până la șapte ;
tâte cele-l-alte, sutele de mii de care
dispune acest

om în diferitele

momente

ale vieţei sale,

rechemân

du-le din memorie, stati în fie-ce mome
nt dat ascunse,
nu încap î2 grea strimta consciință actu
ală %), ci rsmân
în afară de lumina ei; Şi nu numai staii
ascunse pentru

observatorul strein, ci stai ascunse pentru
însu-și individul

care le are şi care se miră adese-ori
singur de
curiosele idei ce-i «vin în minte» saă
de curi6sa lipsă
de idei și de emoțiuni ce şi-o cons
tată une-ori în
propria lui consciință.

In acestă <îngustime»

a consciinței,

sufletul omul

ui
(pentru a varia celebra comparare a lui
Platon) sem&nă

unei imense colecții 19) cu mii și mil de felur
ite obiecte,

ascunsă într'o peșteră întunecâsă, în care
n'ai pătrunde

cu altă lumină decât

cu un mic felinar 4/pdaz 10

al
cărui focar!) strimt ar arunca un mănu
chiii subțire de
rade asupra cel mult șapte obiecte
deodată. Dacă
ast-iel vrei să-ți dai sema despre cupri
nsul și valorea

acelei colecţii, trebue să plimbi succesiv 8)
micul cerc
7) mintea întru cât «păstrezâ» (econservă
», «ține minte») impresiile,
gândirile, simţirile nâstre,
8) Când ne gândim noi nu putem vedt
bine în mintea nâstră decât
O singură «idee» («gândire»). —Atenţiune
a= puterea minţii prin care fixăm
un lucru când vrem să luăm cunos
cinţă de €l,
9) Mai bine decât construcţia dreptă :
în consciința actuală, care e
prea strimtă».
10) mari reuniri de obiecte. Colecţie= mai
multe obiecte de acelaş
fel adunate şi păstrate la un loc,
11) cu pereţii opaci, în afară de un
punct pe unde pâte pătrunde
lumina afară,

12) loc pe unde ese lumina lămpii din năunt
rul felinarului,

13) rând pe rând.

—

100—

luminos de la unele obiecte la altele, să observi cu
luare aminte, şi cine scie, dacă în aceste condiţii vei

ave

vreodată

timpul

necesar

ca

să-ți

faci

o

idee

despre totalitatea colecției. Dar încă dacă nu este
numai 0 singură colecție, ci sâz mai multe 14), şi ţi se

cere să le cunosci și pe acestea!

De altminteri, compararea, ca tâte comparările, este
în parte nepotrivită; căci nu cercul luminos al consciinței se plimbă de regulă peste feluritele stări sufletesci, ci el pare a fi nemișcat, și din contră stările
sufletesci far a eși din întunericul memoriei sai a se
forma din întâmplătărea încunjurime externă si a trece
în miscare succesivă prin strîmta lumină a consciinței 19).
Acestă

influență

a

strîmteţii

cercului

luminos

este

asa de hotărităre 18), încât trebue să fie adevăratul punct
de plecare al cuposcinzei de 6meni, și este numai de
mirat, cum de nu sa simțit până acum marea însemnătate ce o are pentru tote expiicările psichologice
fosibile 11) și cum de nu a intrat încă în domeniul
cunoscințelor comune ca un adever elementar!5).
Titu

Maiorescu.

OBSERVĂRI STILISTICE. — Aceste doiiă COMposiţiuni au t6te însuşirile pe care trebue să le îndepli'n6scă ori-ce bună composiţiune. Aceste însuşiri stilistice
14)

Cum

stă de altmintrelea

lucrul,

cu

feluritele

categorii

de

idei pe

important

pentru

care le avem în minte, care represintă tot atâtea colecții !
15) par că es din partea nesciută a minții sai vin de la lumea din
afară ce cade sub simţuri, şi par că trec rând pe rând pe dinaintea
minţii.
.
16) Strimtul

cere

luminos

al minții

este

așa

de

„tâte stările nostre sufletesci...
17) tâte

cexplicările»

(alămuririle») privitâre

la «stările

nâstre sufie-

tesci» (aceea-ce se petrece în sufletul sai coasciința nâstră)),
18) şi cum de nu a ajuns să fie cunoscută de toţi.

care sînt cunoscute

—
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sub

numele

de calități generale

ale stilului sînt următârele:
I. Claritatea este acea calitate generală a stilului prin
care un autor cu ajutorul cuvintelor, proposiţiunilor şi
îraselor ce întrebuinţâză în composiţia sa, isbutesce să
facă pe cititori să vadă limpede gândirile, simţirile,
închipauirile şi pornirile lui. Intro composiţie în prosă,
autorul trebue să ţintâscă a-şi exprima cu deosebită
claritate gândirile ; într'o poesie, simţirile şi închipuirile ;
într'un discurs, pornirile.
O composiţie cu claritate e clară; fără claritate, confusă;

fără

nici-o

elaritate,

galimartie.

Explicare. — Ori-cât de neînţelese ar păr6 unele părţi din
composiţiunile de mai sus, ele sînt totuşi serise cu claritate. Ele
întradevăr par neînţelese acelora care nu aii destulă învăţătură
filosofică, nu cunosc îndestul termenii filosofică şi nu sînt destul

de obiciuuiţi cu

stilul

filosofie;

dar pentru cei ce a

acâstă în-

văţătură, cunose aceşti termeni și sînt obicinuiţi cu acest stil,
amândoiă composiţiunile sînt fârte clare. Calitatea prin urmare
nu se măsâră după priceperea ori-eui, ci numai după priceperea
acelora care ai destule cunoscinţe privitâre la subiectul composiţiunii. Vorbirea cea mai clară pâte părâ absolut nepricepută, chiar

unui om cult, dacă

prin ea scriitorul

caută

să explice

un lucru

prea special (ca spre ex. calculul infinetismal), care cere o lungă
preparaţiune pe care scriitorul o presupune cunoscută.

Claritatea privesce

cu deosebire

legarea

cuvintelor

în proposiţiune, a proposiţiunilor în frase, iar dacă
composițiunea este mai mare, legarea fraselor în aliniate (paragrafe), a aliniatelor în capitole şi a capito-

lelor

în

aceea

composiţiunile

vederea

Fuplicare.
ţiuni :

—

alcătuirii

întregei

composiţiuni. De

clare se pot uşor resuma.

Iată cum

se resumă

următârele

două

composi-

Idealul în viaţă ; Ceea-ce dă înţeles vieţii unui om este scopul
de care

el își dă s6mă

și pe care-l urmăresce

provenită din mișcarea ce constitue viâţa

prin lupta

lui. Ceea-ce

de forţe

dă înţeles

vieţii unei societăţi sai grupe de 6meni este s:opul înalt de care-şi

—
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dă sâma individii ce o formâză, pe care ei îl urmărese
în lupta de
forţe provenită din mișcarea ce constitue visţa ei.

Pentru ca o societate să se desvolte şi să se întărâscă, trebue

ca cei ce o conduc să facă pe fie-care individ în
parte să-și urmărâscă cu tâte puterile de care dispune scopul sai
idealul săi, dar
în acelaș timp să caute ca tâte scopurile indivigilor
să le subordoneze scopului sai idealului întregei societăți. Printr'a
câsta se

întăresce societatea dar se întăresce

şi puterile de activitate

ale

fie-cărui individ.
Cercul strimt al consciinţei : Ceea-ce face ca
să nu ne putem
cun6sce bine unii pe alţii este faptul că tote
faptele sufletesei prin
care ne deosebim unii de alţii sînt ascunse
în mintea nâstră și
nu es 'la ivâlă decât una câte una, fiind fie-care
însoţite dor de
alte şase-şapte fapte sufletesci mai mult saii
mai puţin nelămurite.
Mintea saă consciinţa n6stră este ca un strimt
cere luminos,
pe dinaintea căruia trec numai rând pe
rând faptele suftletesci
aşa încât este forte greii de a sei tot ceea-ce
noi sîntem, tot ceea-ce
sulletul nostru cuprinde.
Strimtul cerc luminos al minţii trebue ţinut totââuna
în sâmă,
dacă vrem să cunâscem pe Gmeni, şi e de mirat
că acest adevăr
nu este încă cunoscut de tâtă lumea.

II. Proprietatea
este
; 0 calitate generală a stilului ce

se găzeseela composiţiunea în care scriitorul a întrebuinţat cuvintele, proposiţiunile şi frasele în adevă
ratul
lor înţeles, adică în înţelesul sciut de cunoscători,
şi, în
acelaș timp, acest înţeles se potrivesce întocmai
şi cu
gândirea Iui şi cu caracterul sati firea lucrurilor
ce vrea
să ne comunice. O perfectă claritate numai printr'o
perfectă proprietate se poate obţine.
Ezplicare.— Dacă, bunidră, în composiţia «Idealul în viâţă»,
autorul ar fi dis: <Vi&ţa e scuturare. Scuturarea nu
are înțeles decât
în resboire de isbituri», punând adică în loc de termenul
mai cuprindător și mai abstract «mişcare», termenul mai puţin
cuprindător

şi mai

concret scuturare,

şi tot aşa, în loc de «luptă», r&sboire,

în

loc de «forţe», îsbituri, el ar fi făcut trei sai patru greşeli
în con-

tra proprietăţii, derece termenii «scuturare»,
«resboire», «isbituri», termeni concreţi şi literari, nu se potrivesc
nică cu gândirea

autorului care e abstractă şi iilosofică, nici cu firea lucruri
lor ce
vrea

să exprime,

care

sînt câţ se poate

de generale

şi şterse, iar

—
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nu particulare şi colorate, nici cu adevăr
atul lor înţeles, primit
de cunoscători,
Composiţia «Idealul în viță» este scrisă cu proprie
tate. Acâsta
se vede chiar din felul cum autorul întrebuințâz
ă termenii concreţi. Ast-fel vorbind de orânduirea socială
a vieţii omenesci la
care ori-ce individ trebue să lucreze urmări
ndu-şi idealul, întrebuinţâză cuvintele concrete «<elădirea edificiului».
Aceste cuvinte
sînt totuși mai abstracte faţă de alţi termeni
cum ar fi: <Urzirea
zidirii», sau «zidirea palatului», şi apoi sînt însoţit
e de alte cuvinte
ca «contribuţie», «total», «viţa omenâscă»,
mai abstracte eare
prin alăturare împrumută caracterul lor şi celor-l
-alte cuvinte ce-va
mai concrete.

In «Cereul strîmt al consciinţei» de şi în aliniatul al
doilea se
întrebuinţâză termeni concreţi, acești termeni sînt totuşi
întrebuin-

aţi spre a exprima un termen de comparaţie,
firesce concret,
pentru ca să lămurâscă mai bine cugetarea
abstractă formulată
în primul aliniat. Insă și în exprimarea acelei
comparații autorul
nu a întrebuințat decât puţini termeni concreţi,
cu meşteșugire

amestecați cu termeni abstracţi şi exprimând
rilor de care e vorba.

minunat firea lueru-

Proprietatea nu se pâte obţine, dacă scriitorul
nu
caută să dobîndâscă însuşirile următoare :
1. Coreetitudinea,. este--respeetarea regulelor grama
-

ticăleşi sintactice.

Cel

ce serie

«corect» dă probă că

îşi dă s6ma de adevăratul înţeles al reunirilor de
cuvinte
în proposiţiuni şi ale proposiţiunilor în frase,
înţeles
sciut de cunoscătorii limbii în care se serie. Prin
corectitudine stilul dobîndesce dar prima garanţie
de proprietate.

Greşelile contra corectitudinei se numesc

«<solecisme».

2. Precisiunea -ests pertecta potrivire a înţelesului
cuvintelor şi cu gândul scriitorului şi cu firea gândir
ilor ce
exprimă. Cel ce scrie cu precisiune, trebuind
să se
gândâscă bine şi la ceea-ce vrea să spună și la
înţelesul

vorbelor ce vrea să întrebuinţeze, va ajunge să întrebuinţeze

numai

exprimarea

cuvintele

de care

are

cugetării sale. Un asemenea

că serie precis şi niciodată

nu

va

nevoe

pentru

scriitor dicem

întrebuința

cuvinte

—

104—

de prisos. Contrariul precisiunii se numesce prolizitate,
___.
iar cel ce scrie cu prolixitate gicem că are stil proliz,

sau difus.-

|

Când corectitudinea este unită cu precisiunea, stilul
dobîndesce, prin chiar această, proprietate. Totuşi, când
proprietatea este așa de evidentă, încât gândirile scrii-

torului ni se impun fără să

ne mai gândim câtuşi de

puţin la felul lui de exprimare,—ea dobîndesce o ultimă
strălucire

care

constitue

încă

o însuşire,

şi anume

3. Naturalul, care, ca însușire a stilului, este cea
mai perfectă formă a proprietăţii. Contrariul naţuralului

este

afectaţia;-care,

ca

defect stilistic, resultă

tot-

d6una din tendenţa scriitorului de a fi original în exprimare cu ori-ce preţ, adică de a căuta să se exprime
alt-fel decât toată lumea.
Explicare.— In nici-una din cele doiiă composiţii de mai sus
nu găsim vre-un solecism: tâte vorbele sînt legate bine în proposiţiuni și tâte proposiţiunile sînt legate în frase, după tâte regulele sintaxei române.
De asemenea în nici-una nu găsim greşeli în contra precisiunii:
nu găsim vorbe de prisos, nici vorbe care să nu se potrivâscă
cu gândirea scriitorilor, saii cu firea gândirilor ce exprimă. Acâsta
se vede și mai bine analisând câte-va expresiuni care ar păr că
sînt prolize. Ast-fel în «Idealul în viâță» găsim expresiunea «<întrega energie de acţiune», în care cuvintele de «energie» şi «acțiune» par a însemna mai acelaș lucru, așa încât cel de-al doilea,
împreună cu preposiţiunea ce-l însoţesce, ar fi putut să lipsescă.

În realitate însă cuvîntul «energie»

în acâstă expresie însemnâză

ori-ce fel de putere de activitate, iar «acţiune» numai <activifatea care decurge din voinţă» în oposiţie cu «concepţia» (inteligenţa) şi cu <pasiunea» (sensibilitatea) ; ast-fel că cuvîntul «<acțiune»>, pus pe lângă <energie», adaogă o idee noiiă, iar nu o
vorbă de prisos. Tot aşa, în «Cercul strimt al consciinţei», găsim
proposiţiunea : «stările sufletesci par a eşi din întunericul memoriej.... şi a trece în mişcare succesivă» în care expresiunea <în
mișcare succesivă» pare a îi proliză, dedrece ar put îi înlocuită
cu «succesiv», suprimând cuvîntul de prisos «mişcare». Şi ne-ar
îndreptăţi la acâsta chiar felul de exprimare al autorului, care

—
ce-va mai

succesivă».

sus gice «trebue
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să plimbi succesiv», iar nu în «mişcare

Comparând însă gândirile ce autorul vrea să exprime

într'un loc şi în cel-l-alt, vedem numaidecât că «mișcarea suceesivă» exprimă o idee mai mult decât «succesiv>. În adevăr, când
“autorul dice «par a trece în mişcare succesivă» vorbesce de mai
multe «stări sufletesci» care, venind, trecând şi dispărând, par a
se mișca una după alia pe dinaintea consciinţei ; pe când când dice
«trebue să plimbi succesiv» vorbesce numai de un singur obiect—
de felinarul blindat— pe care tu trebue să-l plimbi pe dinaintea
obiectelor colecţionate în peşteră, rând pe rând, fără ca felinarul
să se schimbe, precum se schimbă, mişcându-se ele înşi-le, stările
sufletesci.
In nici-una din aceste composiţiuni nu găsim iarăşi nici-o expresie afectată («căutată» saii «nenaturală») : vorbirea curge natural
şi printr'însa să strevede cugetarea autorilor fără nici-o sforţare.
O singură expresie, în «Cercul strimt al consciinţei» ar pute fi
considerată de unii ca nenaturală întrucât pare că se depărtâză de
felul de exprimare obicinuit. Este inversiunea «în prea strimta
consciinţă actuală», în loc de «în consciinţa actuală, care este prea
strimtă». Dar la prima vedere se vede că inversiunea este mai
precisă decât construcţiunea drâptă, pentru că acâsta din urmă
conţine mai multe cuvinte, și dacă le comparăm, introducându-le
în textul composiţiunei, vedem îndată că inversiunea e mai firâscă
în felul de exprimare al scriitorului, decât construeţiunea drâptă.

III. Nobleţea saii demnitatea este acea calitate a stilului pe care un scriitor o dobindesce, căutând să întrebuinţeze în composiţiile sale numai cuvinte a căror
formă şi întrebuințare este primită de Gmenii cu cultură al6să. Cuvintele sai expresiile care ai o formă ce
se potrivesce cu forma. literară, admisă de scriitorii
cei buni,

sai

care

neplăcute

sau

nu

care

sînt

la aud,

nu

aduc

aminte

compuse
se numesce

împrejurări

dintr'o reunire
alese

josnice,

de sunete

saii distinse.

Contrariul nobleţei sai demnităţei este vu/garitatea;
iar cuvintele și expresiile lipsite de nobleţe se numese
vulgare.

Nobleţea stilului se câştigă dacă
rele însuşiri subordonate:

se câştigă următ6- .

—
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1.Puritatea”îu permite scriitorului să întrebuinţeze

a) provincialisme (cuvinte şi forme de cuvinte cunoscute
numai într”o parte a ţărilor locuite de Români), când înţelesul lor pâte fi exprimat prin alte vorbe mai cunoscute
şi mai frumâse; și b) barbarisme adică forme de
cuvinte şi expresii care, fiind împrumutate din alte limbi,

nică nu se potrivesc cu

firea limbii nâstre,

nici nu ne

sînt trebuinciâse ca să exprimăm vre-o idee pe
care
n'am put6-o exprima prin vre-un neologism
sai streinism ($ 20). Stilul e pur când are puritate ; e impur,
când
n'are acâstă însușire.
2. Decenţa nu permite scriitorului să întrebuinţeze
cuvinte. care-se-pronunţă în împrejurările josnice
ale
vieţii sai în împrejurări mai josnice decât
subiectul
composiţiunii. Dacă scriitorul e nevoit să exprime
vre-o
idee care cere asemenea cuvinte şi expresii,
el trebue
să renunţe la ele şi să întrebuinţeze o perifrasă
(mai
multe cuvinte), tără totuşi de a înceta să fie clar
şi cu

proprietatea cerută de un stil bun.

Contrariul decenţei este trivialitatea, iar un stil
care
nu e decent este /rivial sai josnic. In fine,
3. Armonia nu permite scriitorului să întrebuinţeze

decăt ciivințe care,

la aug.

_

fie singure fie reunite, sună plăcut

Contrariul armoniei este cacofonia (ceea-ce
sună urit),

iar stilul, care nu e armonios, este cacofonie.

Explicare.
— In aceste doiă composițiuni nu găsim
exemple
nici de impuritate, nici de trivialitate, nici
de cacofonie : stilul e
pur, decent, armonic, adică întwun cuvînt
are caracterul demnităţii saii nobleţii. Cuprind din punctul de
vedere al purității multe
neologisme, unele streinisme, dar nici-un
provincialism sai bar.

barism.

Exerciţiul 56. — Să se alegă neologismele
și streinismele
din aceste doii& composițiuni.
Exerciţiul 57.—Să se arate tâte greșelile de
stil din composițiunea următâre,
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26.
CAROL

XII ȘI PETRU

CEL

MARE

(ALEXIEVICI)

La 17 Cuptior 1709 se dete bătaea decisivă de la Pul-

tava între cei
Carol XII, plin

doi domnitori, imperaţi saii voevodi:
de granditate prin nouă ai de biruinţe,

Alexievici prin noiiă ani de opintiri şi sacrificii îngemă-

nate, cu scopul de a alcătui trupe egale cu şiele suedeze;

unul trufos, pentru

că cuşerisă

staturi, ceala-l-alt

că civilizasă pe ai si. Lui Carol

pentru

îl plăce primejduirile

şi nu se lua la trântelă decât pentru gloriolă ; Alexievici
nu 0 lua la sânătosă în fața primejdiilor, dar nu făce
resbel decât pentru enteresurile sale. Monarhul suedez,

adică Carol XII, voevodul Suediei, era liberal din magnanimitate ; Moscovitul

poşenie. Acela

era

nu

de

da

niciodată

teribilă, de o fire mărinimosă,
decât o dată; acesta

nu

fără

6re-care

sco-

o cumpătare şi de o abstinență
care

nu fusese sălbatică

abandonase asprimea educaţiunii

sale şi a ţerii ce era dominată de dinsul: era tot aşa de
feros pentru sujeţii săi, pe cât era de demn de mirare

pentru streini, şi prea dat exceselor, care i-ai scurtatără
dilişorele. Carol avea supranumele de Neinvinsul, pe

care un moment putea să i-l fure; populii dedeseră lui
Petru denominaţiunea de Mare, pe care o înfrângere nu
i-o putea şterpeli, căci nu o datora victoriei pe care o

câştigase vreodată în contra

inimicilor

si

care vroia

să-l dea peste cap ca ori-ce vrăşmaş care scie eă e duşman unui om atât de puternic şi plin de putere, cum era
el, precum se scie de toţi.
După

Voltaire.

27.
BARZA

Intre pasările de uscat care trăese la câmp și pasările

înnotătâre, cu degetele labelor împreunate, ce-şi fac vacul

—
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pe apă; se găsesce marea familie a pasărilor de țărm,
a căror labă fără peliţă între degete, neputând av6
sprijin pe apă, trebue să umble pe pămînt, al căror
cioc lung, altoit pe un gât lung, se întinde înainte spre
a căuta hrana supt elementul lichid. Intre numerâsele
familii ale acestui popor amfibii de pe ţărmii mării şi
fluviilor, aceea a berzelor, mai vestită decât ori-care
alta, ne întâmpină cea dintâiă ; ea este compusă din dotiă

specii care se deosebesc numai prin culdre, căci, de altminteri, se pare că sub aceeași formă şi după acelaş
desen, natura a produs de doiiă ori aceeaşi pasăre, una
albă şi cea-l-altă nâgră; acâstă deosebire, când t6te
cele-l-alte caractere sînt asemenea, nu s'ar

țin

în semă,

dacă între aceste doiă pasări n'ar mai fi şi deosebire de
instinct şi diversitate de năravuri. Barza n6gră caută
locurile pustii, locuesce în păduri, cutreeră mlăştinele
retrase şi-şi face cuibul în desişul pădurilor. Barza albă,
din potrivă, şi-alege locaşul pe la locuinţele n6stre; se
așdă pe turnuri, pe coşurile și vârturile edificiilor;
prietenă a omului, ea împărtășesce cu el locuinţa şi
chiar ţinuturile lui; pescuesce în rîurile nâstre, vânâză
până şi în grădinile n6stre, se stabilesce în mijlocul
oraşelor, fără ca sgomotul să o sperie; şi, peste tot,
Gspete respectat şi bine-venit, ea-şi plătesce cu servicii
tributul ce datoresce societăţii; find mai civilisată, ea
este în acelaș timp și mai prăsitore, mai numerâsă şi
mai răspândită decât barza nâgră, care pare a se mărgini în unele ţări şi totd6una în locuri singuratice.
Se crede că barza are calităţi morale, al căror tabloii
este de cinste: cumpătarea, fidelitatea casnică, dragostea
fi6scă şi părintâscă. Și, într'adevăr, barza hrănesce multă
vreme puii săi şi nu-i părăsesce; până nu-i vede că sînt
în stare de a se apăra şi hrăni, că încep a se avânta in
cuib afară şi a se încerca la sbor, ea îi pârtă pe aripele
sale, îi apără de primejdii, într'atât — că s'au văgut
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casuri— când, neputându-i scăpa, a preferit să pi6ră cu
ei decât să-i părăsâscă; mulţi aii văgut-o dând semne
de dragoste, şi chiar de recunoscinţă, pentru locurile şi
Ospeţii ce ai primit-o. Se mai spune că a fost augită
tocând pe dinaintea uşilor, ca şi când ar fi vrut să
vesi&scă

întârcerea

sa, sai, plecând, să facă un semn

de

rămas-bun; dar aceste calităţi morale nu sînt nimic
faţă de dragostea ce o arată şi dui6sele îngrijiri ce dat
aceste pasări părinţilor lor prea slabi sai prea bătrâni.
S'aii vădut adesea berze tinere şi sănătâse aducând

mâncare

lâncede
barza,

altora, care, stând pe marginea

cuibului, păreau

și slăbite,—fie din întâmplare, fie că într'adevăr

cum

au

spus-o

cei vechi,

are

mişcătorul

instinct

de a îndulci bătrâneţile, şi că natura, punând până şi în

inimă

de

dobitâce

aceste

cucernice simţiri, cărora

omul

așa de des nu li se supune, a vrut să ne dea o pildă.
Rolin !) ne spune că însuşirile morale ale berzei eraii
causa de căpetenie pentru care Egiptenii o respectaă
;
şi pâte că este o rămăşiţă din acâstă veche părere credinţa poporului, că barza aduce fericirea casei pe care
.
se stabilesce.
.
La cei vechi a omorî o barză, care este vrăşmașa
speţelor stricătâre, era o crimă. In Tesalia, era pedepsit
cu mortea ori-cine ar fi ucis vre-una din aceste
pasări,
atât erai de trebuinciâse acestei țări, pe care o curăţia
de
şerpi. In Orient, se mai păstrâză încă o parte din
acest
respect pentru acâstă pasăre; Romanii nu o mâncat:
un cetăţân care, printr'un lux ciudat, mâncase
una, fu
pedepsit cu batjocura poporului. De altmintrelea,
carnea
acestei pasări nu este îndestul de bună spre a
fi căutată, şi acâstă pasăre, născută prietena n6stră și
aprâpe

sluga

nâstră,

nu

e făcută

să ne

fie victimă.
După

Buffon.

PN
1) Scriitor francez care a trăit în prima jumătate
a sec. XVIII.
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$ 36. Teorie. — Sint anume categorii de lucruri
care se caracteriseză și prin însușiri morale şi
prin însușiri materiale.
Descrierea unor asemenea categorii de lucruri
arătând însuşirile materiale şi morale prin care
se deosibesc de alte categorii de lucruri, se numesce caracter.
Alăturând descrierile generice cu descrierile
individuale, observăm că portretul şi caracterul
sînt două feluri de composiţiuni analoge, și ţinend
în smă regulele speciale ale descrierilor generice ($ 33), caracterul se compune ca şi portretul.
Explicare. — Composiţia de mai sus se pâte caracterisa în
chipul următor: Este o composițiune în prosă pentru că autorul caută să ne explice şi să ne facă să înțelegem care sînt
caracterele

este

o

morale

și materiale

descriere

barză, în care

generică

cas ar

ale animalelor

pentru că nu

fi o descriere

numite

berze

;

descrie o anumită

individuală,

ci totalitatea

berzelor care alcătuesc o categorie de lucruri asemenea; este
un caracter, pentru că în acestă composiţie ni se descrie și
însușirile lor materiale și cele morale. Ast-fel nu ni se vorbesce

numai

că sînt pasări ce trăesc pe marginea

apelor,

că

aii gâtul, ciocul și picidrele lungi și nepalmate, că aă culdre
albă și negră, care tâte sînt însușiri de natură materială; dar
şi că unele din ele iubesc singurătatea, iar altele societatea
Gmenilor, că acestea din urmă își iubesc părinții bătrâni Și
neputincioși, și sînt recunoscătâre față de 6menii unde își fac
cuibul etc., tâte însuşiri de natură morală.
Nota. 8 — Unii
noi le-am

de a înțelege,
însă,

înțeleg prin caractere numai

caracterisat

că sub

cu

composiția
numele

de

numele

de

«Patriotismul»
caracter

descrieri

acele descrieri pe care
morale.

ar fi un caracter.

nu putem înțelege

decât

După

acest

fel

Este evident
composiţiunile

în care se descriii categorii de lucruri care ati şi însuşiri morale şi însu-
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siri materiale, dedrece un adevărat
caracter precum se scie și din psicho
logie, nu se pote decât tocmai prin
strînsa legătură dintre aceste doii€
feluri de însușiri.

Exercițiul 58. —— Să se analiseze acest
ă composiţiune, făplanul în scris,
Exerciţiul 59, — Să se spună care sînt
neologismele, streinismele și barba
cendu-i-se

rismele ce cuprinde și 'prin ce expre
siuni românesci s'ar pute înlocui aceste doiiă
feluri de vorbă din urmă.
Exerciţiul 60. — Să se descrie una
din următorele categorii de lucruri: <Tiganii», <Viclenul»,
«Lacomul», «Tăranul>,
« Târgoveţul», «Lucrătorul», «Leneșul»,
«Soldatul», «Câinele»,
«Pisica», <Românul».
c.

Paralele.

28.

ȚEPEȘ ȘI IVAN GROZNICUL
E fOrte grei a da o judecată definitivă
asupra caracterului lui Țepeș.
.
Un lucru este însă constant!) în domnia
lui: schingiui-

rile Gmenilor, -tără

deosebire

de sex,

de vârstă, de

clasă

de n6m. Cel mai neînsemnat moțiv îi
este suficient )
pentru a condamna la morte prin ţ6pă,
prin foc, prin
apă şi prin tâte torturile imaginabile.
Acestea erai
pentru dînsul o plăcere diabolică3). El prân
zia liniştit
în mijlocul celor ce se sbăteaii în ţepe, asist
a la trigerea
celor aruncaţi în foc, tăia şi spinteca Gmen
i cu mâna
sa proprie. Ast-fel Ţepeş ne aduce aminte
de tiranii
cei mari, ca Nero şi Ivan Grâznicul,
Mai ales între acest din urmă şi Ţepeş
constatăm o
sumă de asemănări. Ivan Grâznicul, ca şi
Țepeș, a
masacrat orașe întregi, ca Novgorodul, şi
a dat chinu1) ceea-ce

se găsesce

2) îndestulător.
3) drăcescă.

necontenit ; statornic.

”

Literatură și Stil, cl. IV, Dragomirescu.

8

—
rilor celor mai cumplite
sau

temuţi;

el nu
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pe boerii

s'a sfiit

să-şi

bănuiţi ca duşmani,
om6re

pe

rudele

cele

mai de-apr6pe şi pe fiul său proprii; se gice că ardea
pe Omeni de vii şi că el singur trăgea cu cleștele jar
sub pici6rele lor. Dar cu atâta asemănarea n'ar fi prea
frapantă *) : câţi tirani de felul acesta nu are evul medi ?

Ceea-ce caracterizâză

însă în deosebi pe aceşti doi, este

acea trăsătură ironică 5), care însoţesce tâte crimele lor,
acea diabolică plăcere ce o simţiai ei în a provoca
întâi pe Gmeni să greșască, ca să-i pâtă apoi chinui.
De și însă amândoi crudi, erai amândoi poltroni5),
când îşi simţiau vi6ţa în. primejdie. O dovadă despre
acâsta a dat Ţepeş prin fuga lui de Mahomed; Ivan
GrOznicul a dat f6rie multe. Când lumea din Moscva se
aştepta la sosirea Tătarului Achmat în cetate, Ivan fu
cuprins de o grâză aşa de mare, încât îşi luâ nevasta,
copiii cei mici şi comorile, şi fugi din cetate; fiul s5ă mai
mare r&mase în Moscva. Temându-se apoi de o conjuraţie, el îşi luâ comorile şi fugi la Vologda; într'o
vreme se gândia să fugă în Anglia!
Nu este lucru întâmplător că Ivan a avut în istoriografie aceeași sârte cu Vlad Ţepeş: crudimile amândorora ail isbit fantasia ?) poporului, şi, fiind-că ele se esercitaii mai ales asupra boerilor, poporul şi-a închipuit
că eraii pedepse drepte pentru faptele lor rele. De aceea
Ivan a r&mas până astădi în fantasia poporului rus
un țar crud, dar drept. Tot aşa a fostidealisat şi Ţepeş,
nu atât însă în fantasia poporului, cât a istoricilor şi
poeţilor.
„Şi totuşi Ivan a dat t6tă vi6ţa lui semne de o bâlă
4)
5)
6)
7)

isbitore; care ne face o impresiune deosebită.
earaeteristică de a fi batjocoritori (Vlad și Ivan).
fricoşi; mişei.
închipuirea ; imaginaţia,
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mentală, pe care unii aă identifi
cat-o cu «mania furibundă 5)», alţii cu «nevrastenia
generală *)» urmată de.
o alienaţie mentală Primară 1),
ce se numasce « paranoia
idiopathica chronica». Dr. Rothe
ne asigură că nu cun6sce nici o istorie de bolnav, care
din punctul de vedere
al diagnosei), să presinte cu
atâta precisiune tâţe
simptomele paranoiei.
|
Să nu fi tost 6re şi Vlad Ţepeş
un astfel de bolnav ?
De şi nu ne putem pronunţa cu sigu
ranţă pentru acâstă
din urmă soluţie 2) asupra lui
Vlad Ţepeş, totuşi sînt
mult

e motive ce ne faca crede
că el, dacă nu suferia
tocmai de bâla lui Ivan Gr6z
nicul, era totuşi o minte
ano

rmală '), bolnăvici6să. Ivan era
bănuitor şi vedea
în fie-care om un duşman, care
umbla după vi6ţa lui;
la el găsim un motiv şi o expl
icare: boerii îl făcuseră
să fie bănuitor cât timp era încă
copil; el îşi r&sbuna
pentru abuzurile, batjocurile și
intrigele, cărora câduse
de mai multe ori jerifă în tine
reţea sa ; crugimile lui
Ţepeş n'ai nici un motiv, nici-o
explicare. Căci ce l-ar
Îi putut îndemna pe el să înţepe
şi să ardă de vii pe
acei negustori din ţara Bârsei,
eare îşi vedeau de neg6ţele lor la Brăila ? Saă ce l-ar fi
făcut să înţepe pe supuşii regelui unguresc, cu ajutorul
căruia se 'nălţase în
scaun ? De ce, în sfârşit, înţepa
el pe temei şi pe copii,
de ce arunca în foe pe săraci și
pe ologi, de ce tortura
pe călugări, de ce ţintuia cue
în capetele solilor, de ce
chinuia păsările şi ş6recii pe carei prindea în închisre ?
DIN
8) nebunia furiâsă,
9) slăbiciunea

generală

,
a nervilor,

ce'se

constată

prin uşâre durer
de cap, neputința de a lucra, nelini
ște, amețeli, etc.
10) primul grad de nebunie.
11) lucrarea prin care se fixză
numele bâlei după simptomele
(«semnele») ce presintă bolnavul.
12) conelusie; încheere ; deslegarea
unei probleme.
13) nesănătâsă ; deosebită de aceea
a 6menilor «sănătoşi» («normali»
),
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Acestea sînt crugimi ce nu-și aii samăn decât în erugimile lui Nero, Caligula şi Domițian.
Ţepeş era un artist în crimă it), ca şi aceşti Cesari
ai Romei.
.

a

I6n Bogdan.

$ 37. Teorie.—Când o descriere individuală sati
generică nu se refere numai la un singur lucru
sati la o singură categorie de lucruri ci la două,
sati la un

lucru

sai

categorie

de lucruri

doii€ timpuri deosebite, şi cuprinde
și deosebirile caracteristice dintre

se numesce paralelă.

însă în

asemănările
ele, alunci

-

ea

|

Ezplicare. — In composiţiunea de mai sus avem o composițiune în zrosă și anume o descriere pentru că întrînsa
autorul ne arată cum era Vlad Ţepeş şi Ivan Groznicul,
amândoi,

duală

lucruri de

pentru

că

sine stătătâre;. este o

descriere

indivi-

atât Vlad Țepeș cât și Ivan Grâznicul

fost -individi, adică arume

aă

lucruri de sine stătătâre -ce nu pot

fi arătate decât printrun nume propriii; este o paralelă pentru

că se descriă doză lucruri de sine stătătâre, arătându-se prin
comparație asemănările și deosebirile dintre ele; este o paralelă
morală, pentru că asemănările și deosebirile ce autorul constată

între ei sint numai de natură sufletescă, morală.

__$ 38. Teorie. — Spre a compune o paralelă tre-

bue mai întâi, ca și la cele-l-alte feluri de descrieri,
să cunoscem bine amândouă lucrurile între care
vrem să facem comparaţiune; să alegem: a) care
un

14) om
mijloc,

care
spre

ast-fel de fapte.

face crimă pentru plăcerea de a face crime, iar nu ca
a ajunge vre-un
scop ce n'ar pute fi ajuns decât prin
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sint

asemănările

într'insele

cele

mai

alte asemânări

isbitore,
mai

ce: cuprind

puţin importante ;

şi b) care sint deosebirile care fac ca lie-care.
dintre acele lucruri să aibă propria lor individualitate saii personalitate. In plan însă putem sati să .
punem întâi asemănările ori deosebirile, sai mai
întâi deosebirile şi apoi asemenările, sai în acelaş
timp amândoi,— după cum credem că e mai
potrivit cu natura subiectului.
Ezphcare. — În composiția de mai sus, autorul ne arată în

întroducere că ceea

ce-l preocupă

în paralela

ce va urma este

judecata definitivă asupra caracterului lui Tepeş şi după ce ne

arată faptele îngrozitâre ale lui Tepeș, ajunge să-l compare
cu
tiranii cei mari, Nero şi Ivan Groznicul. In desvolta
re, lasă pe

Nero la o parte și se ocupă cu asemănările dintre Țepeș
și Țarul

rusesc, și stabilesce: a) că amândoi erati de-o-potrivă de
crud ;
d) că erai ironică în crudimea lor; c) că eraii fricoşi;
d) că
amândoi 44 avut aceea şi SOrtă în imaginația urmaşilo
r, cu

deosebire — și aci încep deosebirile — că 4) Ivan Grznic
ul

este considerat

de către poporul

de Jos ca un

tiran drept, pe

când Țepeș este considerat ca atare de către cărturari
; d)că

Ivan

suferia

de o bâlă

nervâsă

cunoscută,

pe

când

Ţepeş numai presupune că era bolnav, dar de ce anume
rul nu stabilesce;

c) că la Ivan găsim

totdeuna

—

și

despre

auto-

o motivare

a '

crimelor lui, pe când la Ţepeş crimele par că pu a nici
un
motiv. Acestă din urmă deosebire, duce pe autor la
conclusiunea că Țepeș era un arfist în crimă, adică făcea
crimele
fără nici un alt scop decât ca să facă crime (și întrasta
se
apropie de tiranii Romei, Nero, Caligula, Domițian). ”
Exerciţiul

61.

Să se analiseze

să

se caracteriseze

complet composiţiile No. 26, 29, 30 şi 3l arătându-se asemăn
ările
şi deosebirile dintre ele și composiția de mai sus, atât în
privinţa conținutului cât și în privința orânduirii ideilor
în plan.
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Exerciţiul 62. —

Să se spună în ce fel de stil sînt scrise

fie-care dintre aceste patru composițiuni, în care din ele se
găsesc mai mulți termeni figurazi, şi termeni proprii ! şi ce
„observații se pot face asupra expresiunilor și vorbelor sub-

liniate.
Exerciţiul 63. — Să se compună câte o paralelă individuală și câte una generică, având unul dintre următârele subiecte: «Pisica şi Câinele»; «Leneșul și Silitorul»; <Fiul cel bun
și fiul cel r&ă al Patriei>; «Traian şi Decebal» ; «Civilisatul şi
Barbarul» ; «Săracul și Bogatul»; «Copilul și Betrânul»: «Casa
părintescă şi Șc6la»; «Elevul X și Elevul Y»; «Minciuna şi
Adevărul».

29.
MESOPOTAMIA ODINIORĂ ȘI ASTĂDI
Un şes întins, mărginit de trei părţi cu şiruri de munți,
care se înalță spre fund unii peste alţii, ca treptele unui
amfiteatru :

acesta

este

şesul

Mesopotamiei,

care

spre

Miagă-di se pierde în sînul goltului Persic şi în pustiurile
Arabiei deşarte. Două fluvii largi şi-aii croit matca lor,

unul spre Apus şi cel-l-alt spre Răsărit de acestă câmpie :

Eutratul îşi cară liniştit și maestos apele sale spre mare,
după ce a adăpat în drumul s&ii, spre dr&pta, pustiurile
din vecinătate, şi pămîntul negru şi roditor, care se în-

tinde spre stânga; iar Tigrul alergă furios şi turburat spre

aceeaşi ţintă, după ce a innecat în timpul primăverii
ținuturile din preajmă-i şi după ce a pustiit ogorele
|
neapă&rate de zăgazuri.
In acest ţinut a trăit odini6ră o lume întrâgă de

popbre,

diferite

prin

originea lor, diferite prin

mora-.

vurile lor, diferite prin graiul lor şi prin întoemirile lor

sociale, dar mai cu s6âmă diferite prin gradul lor de:
cultură. Aici ait înflorit oraşe mari, îprecum pămîntul
de atunci încâce n'a mai vădut, oraşe bogate în temple
şi în palate cu ziduri puternice şi cu şanţuri adânci în-

tărite. Acele temple eraii colorate, cu fețe deosebite din

—
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etaj în etaj şi se ridicaii în văzduh până la înălţimi ame-

țitore, iar palatele aveati păduri de columne ') şi dome 2)
uriaşe, care străluciaii sub cerul pururea senin şi albastru
al Mesopotamiei. Eraii minuni pe care mintea omenescă
nu şi le mai pâte închipui, atât din pricina mărimii lor
nems&surate, cât şi a bogăției pietrelor din care fuseseră
zidite. Odinidră, canale largi, ca şi matca ambelor fluvii

la împreunare, duceaii pretutindeni prin câmpie prisosul

apelor,

dând

rod

ogorelor, purtând

pe

adâncurile

lor

năvile încărcate şi adăpând pădurile de naramze şi de
smochini, dumbrăvile de palmieri eleganţi 3) şi de chipa-

roşi înalți, subțiri şi negri, sait ocolind ostrâvele de sicomori *) îmbetrâniţi şi umbroşi.
Dar acesta era în vremuri vechi ; astădi, în aceleşi lo-

curi se întinde nemărginitul deşert de ârbă pârlită de sâre.
Canalele de odinioră s'ai secat şi peste dînsele ciobanul .

beduin5)

îşi mână turmele sale ; iar templele maestâse

largi, palatele

nem&surate,

şi

în ale căror curți puteai să se

piardă armate întregi și cavalerii de care 5) ai cădut în
ruine, s'aii prefăcut în munţi de humă, care se ridică singuratici, pe când în locul oraşelor de altă dată n'a mai rămas

decât şanţuri pe jumătate umplute şi muchi de ziduri
de cărămidă, prin găurile cărora se ascund şacalii şi
hienele selbatice. Dâr cortul beduinului rătăcitor se mai.
vede une-ori la marginea zării saă caravana de cămile,
care străbătend rar pustiul, mai însufleţesce golul şi

tristeţea adâncă

din acâstă

câmpie fermecătâre

totuşi.

1) stâlpi (colâne ; columne) aşa de multe cum ar fi copacii în pădure.
2) turnuri mari boltite,
3) palmieri (palmi) cu forme distinse, frumose,
având
înălțimea
grosimea trunchiului perfect potrivită cu corâna frunzelor,

din
«o

4) un fel de smochin,

originar din Egipt.

5) Beduinii

nomadi

sînt

Arabi

ce trăesc

prin

și

pustie,

6) La multe popăre vechi era un fel de oste în care ostaşii se luptat
nisce mici care trase
cavalerie de care».

de cai,

O asemenea

6ste era o «cavalerie» însă
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«Pustiul şi singurătatea, dice Loftus ?), sînt mai triste şi
mai pătrundătore decât ori unde aiurea. Nicăeri nu mai
vedi prefirându-se vre-un şivoiii de apă pe la pâlele

rarelor coline,

nici un palmier

nu

mai

înverdesce

peste

aceste ruini. Până şi hiena şi şacalul par'că fug la vederea
acestui loc tăcut. Niciodată vulturul nu plutesce prin
văzduh peste acest deşert gol şi uscat. Nici un
fir de

Grbă, nici măcar o insectă nu pot trăi în părțile locului.

Numai mucegaiul stricător, care se
cinată a cărdmidilor sparte, pote să
nirea absolută peste aceste ruini tăcute
Faţă cu acest pustiit tăcut şi trist
ori-cine:

e cine-va

în stare

infige pe fața mâse laude cu stăpăşi triste».
sar put întreba

să. reconstituescă,

fie chiar

în lumea închipuirii, palatele şi templele de altă-dată cu
frumuseţea şi mărimea lor impunătore, dacă nimic nu

s'a păstrat din aceste clădiri,
ratice ? E cine-va în stare să
sele diferite politice: şi sociale
învechită chaldeo-semită 5), când
sub forma de scrieri istorice,

ce este mai

fără nădejde,

elenă nu sint mai vorbăreţe?

decât acele coline singuurmărescă pas cu pas faprin care a trecut lumea
noiiă nici isvorele locale %,
nu ne spun nimic, şi ceea

nici isvârele

din

literatura

Celui ce ar deslega acâstă

problemă, ori-ce minte sănătosă ar fi înclinată să-i strige :
diată o minune!»

Teohari

Antonescu.

7) Un învăţat englez care a trăit pe la jumătatea secolului
XIX.
8) popârele vechi de rasă semită (din care fac parte
Arabii şi Evreii)
care ati trăit în Chaldea, la împreunarea Tigrului
şi Eutratului, și la vă&rsarea lor în Golful Persic.

_9) resturile de monumente, cărțile de origină chaldeosemită,
pute să ne informeze despre ceea ce a fost acea
lume.

ce ar
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30.

POEȚI ȘI CRITICI
De regulă poeţii sînt cei mai răi critici asupra poesiei
altora, în genere artiștii), cei mai contestabili aprețiatori
teoretici ai artei 2).
De şi în feluritele combinări ale inteligenţelor omenesci
sa putut şi se pâte întâmpla, ca un poet bun să fie şi
"critic bun, acesta va fi totdeuna o excepţie rară, care

va trebui forte tare legitimată înainte de a fi primită în

contra acelei regule generale.
Cine a citit odată critica lui Voltaire în contra dramelor
«barbare» ale lui Shakespeare?) va sta totdsuna pe gân-

duri, când va mai vede poeţi apucându-se de meseria criticei, şi nu se va găsi liniştit prin dramele criticului Lessing:).
Şi, în adevăr, între natura poetului şi natura
este o incompatibilitate radicală).
1) Sub

numele

representa

frumos

de artiști înţelegem pe toţi cei

criticului

ce aii talentul

de

a

lumea, fie prin zidiri (arhitectură), fie prin marmură.
(sculptură), fie prin culori (pictură), fie prin sunete (musică),
fie prin
cuvinte (poesia), Arhitectura,
sculptura, pictura, musica şi poesia sînt
arie, iar producţiile lor individuale se numese opere de artă.
2) cei care,

cugetând

asupra

operelor de

artă, le prețuese

mai

puțin

bine decât alţii care nu sint artişti. Contestabil=
ceea ce se pâte
la îndodlă ; apreţiator
= preţuitor ; teoret
= ic
prin gândire.
3) Voltaire,

mare

«piese de teatru»
celui
poet

scriitor frances

(drame),

a

din

criticat,

pune

secolul XVIII, care a scris multe

numindu-le

«barbare»,

dramele

mai

mare «scriitor de piese de teatru» («dramaturg»), Shakespeare,
englez, care a trăit pe la stârşitul secolului XVI şi începutul seco-

lulul XVII.

4) Lessing,

totuşi era un
era mai mult
Lessing, care
să ne facă să

î

scriitor

germân

|
din

sec,

XVIII,

a

seris

bune

drame,

și

admirabil «preţuitor» (ceritie») al dramelor altora. EI însă
critic decât dramaturg. Inţelesul frasei este : iar faptul că
făcea drame bune, era şi critic, nu va fi îndestulător ca
credem că artiștii în general sînt buni critici,

5) o anepotrivire»

nu se pote înlătura»),

(«contradicție») «fundamentalăs

(«esenţială»;

«care

—

120 —

Poetul este mai întâi o individualitatet). De la aceleaşi
obiecte chiar, despre care noi toţi avem o simţire obicinuită, el primesce o simţire aşa de deosebit de puternică

şi aşa de personală în gradul şi în felul ei"), încât în el
nu numai că se acumuleză simţirea până a sparge 'limitele unei simple impresii şi a se reversa

în forma estetică

a manifestării 5), dar însă-și acestă manifestare reproduce
caracterul personal), fără de care nu pâte exista un adevărat poet.

Din multe părţi ale lumii primesce poetul radele de
lumină 19), dar prin mintea lui ele nu trec pentru a fi
stinse saii pentru a eşi cum aii intrat, ci se resfrâng în

prisma, care l-a înzestrat natura!)
resfrângere şi colre individuală.

şi es numai

cu acestă

Alt-fel descrie lumea Goethe::), alt-fel o descrie Heine 13),

alt-fel Leopardi ':), alt-fel Victor Hugo :5), de şi cu toţii
aii primit impresii de la aceeaşi lume.
Voltaire a fost torte capabil de a exprima lumea con-

form prismei sale personale, dar s'a arătat incapabil de

6) personalitate bine deosebită de a celor-l-alți Gmeni care
între
dînşii se asemănă mai mult decât poeţii între ei.
7) şi așa de deosebită, aşa de proprie a lui, atât în privinţa
viniciunii,

cât și în privința însuşirilor cu care se presintă..
.
8) nu numai simțirea se grămădesce, îi umple
sufletul mult mai mult
decât o simplă impresie, și-l face s'o manifest
eze în proposițiuni şi

frase frumâse... A acumula:= a grămădi ; estetică = frumâsă
; manifestare

= exprimare.
9) dar în
priă...

însă-şi

acestă

exprimare

se străvede

caracterul

săi

pra-

10), Metaforă: impresiile ce vin prin simțuri de la
lume,
11) Metaforă : se transformă în sufletul pe care-l are din
fire.
12) Cel mai mare poet german, care a trăit în a doiia
jumătate a
secolului XVIII şi prima jumătate a secolului XIX.
13) Poet german, de origină evrei, care a trăit
în prima jumătate
a sec. XIX,
14) Mare poet italian, din prima jumătate a see.
XIX.
15) Cel mai mare poet liric frances, care a trăit
în see. XIX.

—

a simți exprimarea
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eşită din

prisma

peare.

lui Shakes-

Căci prisma poetului este menită a resfrânge rada directă a luminii, dar nu este menită a mai resfrânge
rada odată resfrântă de o prismă străină.
Acesta însemneză individualismul poetului.
Criticul din contra, pe cât este mai puţin impresionabil pentru însă-şi lumina directă a obiectelor (din care
causă nici nu se închâgă în el vr'o sensaţie a lumii până
la gradul de a cere manifestare în forma poetică) pe
atât este şi mai puţin individual. Căci criticul este tocmai
forte impresionabil pentru radele resfrânte din prisma
altora, şi individualitatea

lui

este dar

consumată

în înțe-

legerea şi simţirea oltor individualităţi 1).

Criticul este din fire transparent!) ; artistul este din
fire refractar 18).
Esenţa :) criticului este de a fi flexibil la impresiile
poetilor), esenţa poetului este de a fi inflezibil în propria

sa impresie
21).

De aceea criticul trebue să fie mai ales nepărtinitor;
artistul nu pste fi decât părtinitor.
Tita
pa

Maiorescu.

A

16) şi felul săă de a fi dispare

ca să înţelegă şi să simță

mai

bine

feiul de a fi al celor ceai o individualitate de care nu se pot desbrăca.
17) Cel ce pâte prețui operele'de artă le prețuesce pentru că firea
lui este primitâre de ideile şi simţirile ce cuprind, întocmai cum sticla

e primitoare de radele sorelui.
18)

neprimitor ; care

nu

lasă

să trecă

prin

el radele

de

lumină

saă

căldură (adică ideile şi simțirile ce alți artişti întrupâză în operele lor),
19) Calitatea cea mai importantă a....
20) de a fi mişcat de impresiile pe care le-aii avut şi le-aii formulat
poeții,

21) de a fi mişcat numai
alta în afară de aceea,

de propria impresie,

şi de a nu mai primi

—
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31.

LEUL ȘI TIGRUL!)
In clasa

animalelor

carnivore

leul

este

întâiu,

tigrul

este al doilea: şi cum cine e întâi chiar în
răi, este
totdeuna cel mai mare şi adesea cel mai bun,
cine e
al doilea de ordinar e cel mai r&i dia toți.
La lei trufiă,
curagiul şi forţa sint unite cu noblețea, bunătatea
şi mărinimia ; pe când tigrul e josnic în ferocitatea lui,
crud
fără motiv, adică fără necesitate.
Aşa e în tâte lucrurile, în care rangurile sînt dâtori
te
forţii ; cel d'întâiii, care pote tot, este mai puţin
tiran
decât cel-l-alt, care neputând să se bucure,
de o putere
deplină îşi r&sbună abusând de forța pe care singur
şi-a
putut-o însuşi. De aceea tigrul este mai de temut
decât

leul ; acesta adesea uită că e rege, adică cel mai puter
nic

dintre tâte animalele ; călcând
atacă

niciodată

vocat ; nu-şi
când

pe

om,

cu un pas liniştit, el nu

afară

numai

iuțesce paşii, nu

îl zoresce

fâmea.

alârgă,

Tigrul

din

dacă

nu

contra,

nu

veneză
chiar

e

pro-

decât
când

e

sătul de carne, par'car tot be sânge, furia lui
w'are
alte intervale decât timpul cât îi trebue ca să
întindă

curse; apucă şi sfâşie o noită pradă cu aceeaş
i turbare
pe care a întrebuinţat-o când a devorat pe
cea d'intâii;
e desolarea ținuturilor pe care le locuesce,; nu-i
frică nici

de aspectul nici de armele omului ; sâtue şi prăpă
desce

turmele

selbatice,
câteodată

de animale

adică puii

domestice,

de

se iucumeteză

elefant,

omoră

pe

tote

dobitâcele

tinerii rinoceri

să înfrunte chiar pe lei.

şi

Forma corpului de ordinar este în acord cu caracterul.

Leul are aerul nobil; înălțimea

țională cu lungimea corpului;

picidrelor lui e propor-

câma desă şi mare, care

1) Acestă traduceree luată din «Stil şi compos
ițiuni» de d-l Suchianu,

—

123—

îi acoperă umerii şi-i umbresce faţa, privirea lui sigură,
mersul lui grav, totul pare că-ţi arată mândra şi maestosa lui voinicie. Tigrul cu corpul prea lung în raport

cu piciorele-i prea scurte, cu capul gol, cu ochii rătăciţi,

cu limba culdrea sângelui şi totdâuna scâsă afară din
gură, îţi face impresia reutăţii josnice a crudimii, care
nu se mai satură ; m'are, drept ori-ce instinct, decât o
turbare constantă, o furie 6rbă, care nu vede DiMIC, nu

deosibesce nimic şi care îl face adesea să-şi mănânce
proprii sei pui şi să sfâşie pe mama lor, când acssta
vrea să-i apere.
Bufton.

$ 39. Recapitulare. — Când privim cu inteligența un lucru de sine stătător şi formulăm în
vorbire şi cu ordine observaţiunile nostre asupra
lui, facem o eseripțiune prosaică,
Descripţiunea prosaică pote Ti” indiniduală-—sati

generică după cum se referă numai la un singur...

luciu
de sine stătător saii la o categorie cuprindend mai multe lucruri de sine stălătore ce se
usemenă între ele.
Descripţiunea prosaică individuală pote fi materială şi morală, după cum lucrul de sine stătător
la care se refere face parte din lumea externă,
care cade direct sub simţurile nostre, sai din lu-

mea internă, de care

nu

putem

lua cunoscință

decât prin consciință.
Când descripțiunea prosaică individuală materială se refere la un lucru de sine stătător îce

cuprinde în sine mai multe alte lucruri de

sine

—
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stătătore deosebite, care ar pute fi privite şi
de-

scrise fie-care

în parte,

atunci

ea ia numirea

de

tabloi; descrierea prosaică individuală şi morală

se mai numesce şi caracterisare ; iar când
descrip-

țiunea prosaică individuală se refere la un lucru
de sine

stătător

care

are Și părţi

materiale, atunci ea ia numele de
Descripțiunea prosaică generică,
pote fi materială sai morală, cea
du-se la categoriile de lucruri de

din lumea

externă ; cea de-a doua

morale

şi părți

porirel.
la rândul ei,
d'intâi referinsine stătătore
referindu-se la

categoriile de lucruri de sine stătătore din lumea
internă.
Când descripţiunea prosaică generică se referă
la o categorie de lucruri de sine stătătore care se
caracterisâză şi prin calități morale și prin calităţi
materiale, atunci ea portă un nume deosebit:
caracier.
Atât descripțiunea prosaică individuală. cât Şi

cea generică ia numele

de paralelă,

când se refere

la doi& sai mai multe lucruri de sine stătătâre
pe care le descriem deodată comparându-le şi arătând asemănările şi deosebirile dintre ele.
Multe

din aceste

numiri

le vom

întâlni

şi la

descripțiunile poetice și retorice cu care ne vom
ocupa mai departe.

—
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2) Deseripţiunea, poetică
==

a. Descrieri

individuale
32.

MALUL

SIRETULUI

Aburii ușori ai nopții ca fantasme se ridică
ŞI, plutind de-asupra luncii, printre ramuri se despică.
Riul luciă se 'ncovâe sub copaci ca un balaur

Ce în rada dimineţii mișcă solzii lui de aur.

Eu me duc în faptul dilei, me așed pe malu-i verde
ŞI privesc apa cum curge și la cotituri se pierde,
Cum se schimbă 'n vălurele pe prundișul lunecos,
Cum adârme la bulbâce, săpând malul năsipos.
*

Când o salcie pletâsă lin pe baltă se cobâră,
Când o mrenă saltă 'n aer dup'o viespe sprinteidră,

Când selbaticele rațe se abat din sborul lor,

Bătend apa 'ntunecată de un nour trecător.

ŞI gândirea mea furată se tot duce 'ncet în vale
Cu cel rîii care 'n veci curge, făr'a se opri din cale.
Lunca 'n giuru-mi clocotesce! O șopârlă de smarald
Cată țintă, lung la mine, părăsind năsipul cald.
V.

Alecsandri.

$ 40. Teorie. — Descripţiunile sau descrierile
poetice ai de subiect, ca şi cele prosaice, lucru-

rile de sine _stătătore. Deosebirea e numacăi“
pe”
când prin descrierile prosaice scriitorul cată să le

—
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explice şi să ne facă să le înțelegem, prin cele
poetice poetul le infățişeză și ne face să simţim
frumuseţea lor.
aa
Ezphicâte—Composiţia de mai sus este o descriere poetică
pentru că ne înfățișeză și ne. face să simțim cât e de frumos
<Malul Siretului».

$ 41. Teorie. — Ca să compună o descriere poetică, poetul irebue să scie să alegă și să grupeze
în mod gradat ($ 11) anume acele note caracterislice, care pe de-oparte zugrăvesc subiectul dat,
iar pe de alta exprimă clar simţirea pe care el o
are față de acel subiect.
Ezplicare— Poetul V. Alecsandri a isbutit să facă o compunere poetică având de subiect «Malul Siretului», pentru că
notele caracteristice pe care le-a ales 2) ne zugrăvesc fâite

bine «Malul Siretului». El ne face să vedem aburii dimineţii
de pe lângă rîul care se îndâe şi sclipesce depărtându-se în
radele s6relui; apoi, când se mai apropie, ne face să vedem
verdeța malului; apa care se pierde la cotituri; cum, alune-

când pe prundiș, valurile se fac din ce în ce mai ușsre, și cum
apa par

că

stă în loc pe la vâltorile de lângă malul nisipos pe care-l sapă ; mai departe ne înfățișeză salcia pletâsă
de pe mal, mrenele ce sasvârle din apă după vre-o muscă,
rațele ce trec ca un nor pe de-asupra apei; în fine, în mijlocul

clocotirii vieții de pe malul Siretului, ne arată șopârla care,
de pe malul încăldit, îl privesce ţintă, și.ne face să simțim cât
e de cald de liniște și de bine pe Malul Siretului. Dar în acelaș
timp

notele

caracteristice

ce

poetul

întrebuințeză în acestă

descriere 4) exprimă clar szmzizea pe care el o are față de
lucrul descris. Prin tâte aceste note poetul ne arată <Malul
Siretului» într'o frumosă di de vară, când totul e plin de linişte și de vicță dulce; și liniște și viță dulce simte el față

—
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„de ceea-ce i se înfățișeză pe malul Siretului. Acest lucru
se:
vede

și mai

bine, când

ne spune

cunt gândirea

sa,

furată,

firesce, de tâte aceste frumuseți, se duce la vale împreună
cu
undele vecinic mişcătâre ale rtului,

$ 42. Teorie. — Descrierile poetice care se re-

feră la un anume lucru de sine stătător pot fi
numite ca și descrierile prosaice, tot. descrieri individual
; iare când lucrul de sine stătător este de
ăatură fisică, descrierile poetice individuale pot

fi numite

materidle.

Descrierile poetice prin care poetul ne înfăți-

țeză un tabloi sai un colţ a] naturii se numesc
pasteluri.

Explicare—Descrierea poetică de mai sus este 7/77ividuală:
pentru că e vorba de un singur lucru de sine stătător : «Malul
Siretului» ; este materială pentru că el şi notele prin care
se
caracteriseză

sînt

de natură

fisică;

este un pastel,

pentru

că

acestă descriere individuală şi materială ne înfățișeză un colț

al naturii,

|

„ Exerciţiul 64.—Să se caracteriseze oral
veliştea de la Bisoca», și să se arate care
teristice și sub ce puncte de vedere sînt
notele caracteristice prin care se dă pe
avut poetul descriind acea privelişte.

composiţiunea «Prisînt notele ei caracgrupate ; care sînt
față simţirea ce a

33,
O PRIVELIȘTE DIN ŢARĂ
Eram

acum

tocmai pe culmea

se adăpostesce, ca într'o

d$lurilor,

copae, satul

Bisoca.

sub

care

Gata a

cârmi la drâpta, ca să coborîm în sat, aruncaii împrejurul mei o lungă şi mulţumitâre privire, voind să-mi
Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.

:

9

|

—
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iai ast-fel o sâră bună de la întinsele priveliști ale
plaiului, mai 'nainte de a le pierde cu totul din vedere.

drept

apunea

Srele

n6stră. Cercul lui

dinaintea

roșiatic scăpătase până pe zarea orizontului şi radele-i
calde şi senine pare că se aşternuse peste tot gesul
răsăritân al ţării, care ni se destindea acum sub ochi.
De pe acest tapşan culminant, de unde munţii Săcueni
cotesc spre ţara Vrancei, tot Bărăganul, tot şesul Galaţilor, cu matca Râmnicului, cu valea Buzăului, cu lunca
Siretului: tâtă acea lată şi 6blă câmpie se arăta scăldată într'o lumină gălbueşi luci6să, ca faţa unei uriaşe
sinii de aur. Printr'însa, liniile şerpuite ale rîurilor se
desprindeai ca fire creţe de betâlă argintie, iar suprafaţa netedă a apelor sărate din Balta-Albă şi din BaltaAmară

oglindia,

se

ca

nisce

ochiuri

de

sticlă, ferecate

în mijlocul d'auritei table. In depărtarea cea mai atundată, dâlurile dobrogene,
Dunării, încingeai, cu un

tivite cu aburâsa cordea a
cere plumburiiă, acest curios

„tabel, al cărui aspect devenia cu totul fantastie, prin
neobicinuite şi metalice reflecte.
Mai aprâpe de noi însă, sub forme şi colori mai
reale, se vedeaii, pe vâriul Bisocei și pe al Ulmuşorului,
mari

petre

ca turme

sure

şi murgi,

unele

grămăditela un

loc

de vite adunate la repaos, altele risipite prin

livegi, ca vacile, când

pase

pribege. Apoi

sub aceste

muchi, la stânga, pămîntul se lăsa la vale, în costişe
şi pripâre gradate, până se cufunda în sghiaburile mult
umbrite ale Râmnicului şi Râmnicelului : tot pe acolo, la
locul ce se dice între Râmnice, se zăriau încă poenile
fragede şi verdi ale Năculelor, adăpostite sub stânci
roșcate, care se numesc Petrele-Fetei ; şi, în fund de tot,
înălțându-se în albăstrâla înnegurată a cerului, se pierdau
culmile pădurâse ale Steşicului, învelite în umbre viorii,
civite şi negre.

Preumblându-mi ochii, când peste şesul cu străluciră
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şi cu schintei, când prin munţii cu tainice şi r&cor6se
rade, mă aşedasem pe un bolovan de piâtră şi, așteptând
să dispară cu totul s6rele, nu m& puteam sătura de
asemenea privelişti, ce nouă, orășenilor, ne este dat
arare-ori a le ved.
Al.

OBSERVĂRI

STILISTICE. — Notele

prin care poeful, descriind un

lucru,

Odobescu,

caracteristice

arată clar

nu numai

înfățișarea acelui lucru, dar şi simţirea pe care o are
faţă de el, cer, spre a put fi exprimate şi transmise altora,
ca poetul să întrebuinţeze nisce mijl6ce de expresiune
pe care la prosator le întâlnim mai rar. Unele din
aceste particularităţi stilistice le găsim întrebuințate în
composiţiunea de mai sus; şi anume: ]. Comparațiunea
(în care se cuprinde şi metafora) şi II. Epitetele.

I. Prin comparațiune

arătăm că lucrul ce descriem

s6mănă cu un altul mai cunoscut care ne ajută astfel
să ne închipuim mai uşor şi mai bine pe cel d'iîntâi.
Inchipuindu-ni-l mai bine, îl simţim mai bine, adică pricepem mai bine poesia lui. Perfecta închipuire a unui
lucru se numesce îmagine. Comparaţiunile servesc dar —
de şi nu tâte în aceeaşi măsură — ca să transforme în
mintea n6stră o închipuire ştârsă sau idee în imagine.
Dacă sc6tem comparaţiunile dintr'o composiţie, înfelesul aprope nu se schimbă, dar piere simţirea care
însoţia închipuirea obiectului descris.
FErplicare. — În composiţia de mai sus, dacă setem comparaţiunea din prima frasă, înţelesul nu se schimbă, «Eram acum
tocmai pe culmea dâlurilor, sub care se află satul Bisoca» e tot

una din punctul de vedere al înţelesului cu: «Eram acum tocmai
pe culmea

dâlurilor

sub

care se adăpostesce (comparaţie

prescur-

tată sai metaforă) ca într'o copae (comparaţie întrâgă) satul Bisoca».
Dar acâstă din urmă frasă ne face să simţim ce departe se află
satul sub dâluri, de par'că ar sta într'o copae, şi cum stă el adă-
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postit de dâlurile ce-l împrejmuese. Metafora şi comparaţiunile din
frasa poetului ne face dar să vedem viii luerul descris, ne face
adică să avem imaginea lui.
!

II. Prin epitefe arătăm că lucrul ce descriem are 6recare însuşiri saii determinări care ne ajută să ni-l întregim mai bine în minte. Nu ori-ce determinare însă
este un epitet, ci numai aceea care ne ajută să transformăm ideea ștârsă sai închipuirea unui lucru într'o
imagine. Şi nu tote epitetele ati aceeaşi valâre: unele
sînt mai frumâse şi mai potrivite, altele sînt mai puţin
frumâse şi mai puţin potrivite.
Spre a put6 ved puterea epitetelor n'avem decât să
le scGtem din composiţiune. Vom ved& atunci că de şi
înțelesul remâne aprâpe ne schimbat, totuși simţirea
ce însoția închipuirea obiectului dispare.
Ezplicare. — Dacă, în composiţia de mai sus, am seâie epitetele
din trasa : «Tot pe acolo, la locul ce se gice între Râmnice, se zăriait.

încă poenele fragede şi vergi ale Năculelor, adăpostite sub stânci

roşcate, care se numesc Pietrele Fetei; şi, în fund de tot, înălțându-se
în albăstrela înnegurată a cerului, se pierdeai culmile pădurse
ale Ștesicului învelite în umbre viorii, aurite şi negre», am dobîndi

îrasa următâre : «Tot pe acolo, la locul ce

se dice între Râmnice.

se zăriaii încă poenele Năculelor, sub stâncile care se numesc:
Pietrele Fetei ; şi, în fund înălțându-se spre cer, se pierdeaii
cul-.
mile Stesicului». Acâstă din urmă frasă, dacă n'ar av metaforel
e
«înălțându-se» şi «se pierdeaii» ar fi cu desăvârșire prosaică,
adică.
printr'însa am înțelege forte bine lucrul descris, dar n'am
simţi
de loc frumuseţea lui. Prima frasă deştptă imagini care se reunesc și formâză un tabloi viii în mintea nâstră ; cea de-a doua

deștâptă numai judecata.

Exeroiţiul 65—Să
aceste

se scotă comparaţiile

și epitetele

din.

frumose

mai

doii& bucăţi și să se scrie pe caet deosebind pe cele mai

frumâse și mai potrivite de cele

puţin potrivite.

Exerciţiul 66.—Să
rele doti& composiţiuni,

comparațiunilor.

mai

puțin

și

se citescă și să se caracteriseze următ6-.
studiind

efectul relativ al epitetelor și

—
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34.
CĂRUȚA LUI MOȘ NICHIFOR COŢCARUL
„Moş

Nichifor

era harabagiii. Căruţa lui, de şi era

ferecată cu tee, cu curmee1), însă era o căruţă bună,
încăpătâre şi îndemânatecă. Un poclit2) de rogojini opria
şi s6rele şi ploea de a r&sbate în căruţa lui Moş Nichifor.

De înima 3) căruţii atârna pocornița :) cu feleştiocul 5)
şi posteuca 6), care se isbiaii una de alta, când mergea
căruţa, şi făceau

tronca, tranca ! tronca, tranca ! Iară în

belciugul *) de la carâmbul5)

dedesupt — din stânga—.

era aninată o bărdiţă, pentru diferite întâmplări. Doiid
epe, albe ca zăpada şi iuți ca focul, se spriţiniaii mai
totd6una de oiştea căruţii, mai totd&una, dar nu totdâuna:
căci moş Nichifor era şi g&mbaş de cai şi, când îi venia
la socotălă, făcea schimb ori vindea câte o 6pă chiar
în mijlocul drumului, şi atunci rămânea oiştea g6lă
pe de o parte. Îi plăcea moșnâgului să aibă tot epe
tinere şi curăţele; asta era slăbiciunea lui. Mă veţi
întreba pâte de ce epe şi totd6una albe?
— Vă voi
spune şi acâsta: epe, pentru că moș Nichifor ţinea să
aibă prăsilă ; albe, pentru că alb6ţa epelor, dicea el, îi
slujia de fânarii ) n6ptea, la drum.
I. Crengă.
1) legată cu fășii de teiii și cu căpătâe de funii.
2) coviltir;
căruţe.

3)
4)
5)
6)
vrea

acoperămînt pus pe cercuri

de-asupra

unui

car

sau

unei

drugul ce unesce prin mijloc osia de dinainte cu osia de dinapoi.
păcorniţă ; vasul în care se pune păcură pentru unsul osiilor.
pămătutul cu care unge.
un fel de furcă cu care căruțașul împinge râta înnăuntra când
să ungă căruța.

7) inelul

de fier.

8) unul din cei doi drugi ai «loitrei».
laturi fixe saă mobile ale căruţii,
9) felinar.

Loitră = una din

cele

doit

—
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STILISTICE.
— Pe

lângă

epitete

şi

comparaţiuni, poetul se slujesce și de alte mijlce
spre a ne înfăţişa un lucru şi în acelaş timp a-și exprima simţirea ce o are faţă de dînsul. Ast-fel unii seriitori, voind să ne facă să simţim veselie faţă de lucrurile ce descriii, se prefac că vorbesc serios despre ele
şi le laudă,

dar

din

contragicerile lor şi din

felul lor de

exprimare noi vedem că ei înţeleg tocmai contrariul.
Seriitorul care se pare că vorbesce serios şi totuşi
prin modul cum se exprimă ne face să rîdem se numesce /umorist. Stilul unui asemenea scriitor se numesce humoristic; iar întorsătura de îrasă prin care se
vădesce humorul se numesce jronie.
Fxphicare. — In acâstă bucată, Crângă vrând să ne facă să riîdem de căruţa lui «Moș Nichifor» ne spune că epele lui erai iuți
ca îocul, dar se sprijiniai (erai. slabe), pe oişte; că de aceea avea
epe albe pentru că vrea ca ele să-i slujâscă de felinar; că, de şi
căruţa lui era ferecată cu tee și curmee, era totuşi o căruţă bună;
că nu răsbia plOea în ea, dar că păcorniţa şi pămătutul, făcea
tronca-tranca,

ete.

Aceste contragiceri ne fac să ne veselim pândindu-ne la căruţa
lui Moş

Nichifor,

de şi Crângă

se pare

că i-o laudă.

humorist.

35.
MOLDOV ANUL

Cine-a

cunoscut,

Cine mi-a vădut
Mândru

ciobănel

Tras printr'un inel;
Feţișora lui,
Spuma laptelui;
Mustăcidra lui,

Spicul grâului;

Crângă

e un

—
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Perișorul lui,
Pana corbului;

Ochişorii lui.
“Mura câmpului ?

(Din « Mioriţa»).

Exerciţiul 67. — Să se citescă, să. se caracteriseze și să se
spună ce fel de simţire
acestă bucată poetică.

are poetul

față

de lucrul descris în
|

Exerciţiul 68.——Săse spună ce figură cunoscută este întrebuinţată în acestă descriere și de câte ori se repetă.

36.

VALEA MOTRULUI
Rîul Motru,

cu apele sale galbene,

curge pe o matcă

de lut zăc/?os!), ocolită cu un desiș de verdeță; acolo
salcia pletâsă,

socul mirositor,

alunii

mlădioși,

arțarii

cu pojghiţe?) roșii, carpenii 2) stufoși, salba mâle *) şi teii

cresc amestecați cu falnici jugastri?), cu plopi înalți și
subțiri, cu anini ușurei, cu ulmi albicioşi, cu sâzgeri 6

pestriță, cu corni suciți și virtoşi. Printr'acel /â/s 7) felurit

de arbori ce se 'ndesă şi se 'mpletesc, mierlele și pițigoii şueră și ciripesc, săltând din ramură în ramură,

iar pe vârful copacilor turturele sure şi porumbei săl1) gelatinos ; cleios. Are aprope acelaş înțeles ca «mocirlos»,
mai ales decât acesta,
2) pelițe;

câjă

subţire

care

se jupoe

dar este

uşor,

3) un copac cu lemn tare și nodoros, cu colorea trunchiului galbenăcenuşie.
4) un fel copăcel cu trunchiul subțire și cu lemnul mâle, îmbrăcat
cu o câjă cu dungi aibici6se.
5) copac ce s&mănă cu carpenul şi ulmul,
6) copăcel ce s&mână cu salba mâle, dar are câja roșiatică,
7) pădure dâsă.

."
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bateci se'ngână, în vreme ce frigoriz8) cu pene albas
tre

chiuesc mereă

în sborul lor neastâmperat.
Al.

Odobescu.

OBSERV

ĂRI STILISTICE.— Poeţii mai pot trezi
în mintea nâstră o imagine în loc de o idee
ştârsă sai

generală,

cuprind în

enumerând

acea

deosebitele

idee generală.

idei

Acâstă

stilistică se numesce enumeraţiune.

concrete

ce se

particularitate
|

Erplicare. — Poetul în descrierea de
mai sus, în loc să spună
pur și simplu că Valea Motrului
este plină de copaci, — ceea-ce
ar fi și făcut întx'o bucată prosaică,
— enumeră chiar felurile de
copaci ce se găsesc acolo, aşa încât
nu numai înţelegem că pe
Valea Motrului e un fel de pădure,
dar şi vedem pe rând deosebiții ei copaci. Prin acest mijloc
în loc de o idee, începe să ni
se trezâscă în minte o imagine. Enume
raţinea însă nu ar avâ destul efect poetic, dacă n'ar fi ajutată
de epitetele ce însoțesc deo-

sebitele feluri de copaci.

Exeroiţii

69. —

Să se citescă, să se caracteriseze și să se
spună ce particularitate de disposițiune
a momentelor acestei
compuneri ajută enumerațiunea și epitet
ele ca să producă
deplin
efect poetic.

37.
LOCUINŢA LUI EUTANASIUS
Era într'o dimin€ţă de vară. Marea-şi întindea nesfâr
-

şita-i

albăstrime,

sârele

se ridica

încet în

seninătatea

adânc albastră a cerului, florile se treziat prâspete după

somnul

lung al nopții, stâncile negre de roiiă aburiaii
și

8) saii
cu culori
apelor și
Prigoriile
că ele se

prigoriile (sing. «prigâre» sai «prigoriii»)
sînt un fel de pastri
fârte frumâse, ce-și fac cuibul în găuri scobite
în malurile
despre care poporul crede că nu beaii apă
decât când ploiă.
ai un cântec-chiuit jalnic, Poporul când le
aude cântând, gice
râgă lui Dumnedeii să dea plâe.

—
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se făceaii sure;

numai, pe ici pe colea, cădeau din ele,
lenevite de căldură, mici bucăţi de nisip
şi pietră.
Din nisce colţi de stânci despre apus se
ridica o mânăstire veche înconjurată cu muri, asem
enea unei celăț

ui,
şi de după muri vedeai pe ici pe colea câteun vârf verde
de plop ori de castan. Acoperemintele țugue
te de olane
mucegăite, bolta negră a bisericei, zidur
ile împrejmui-

tore risipite şi năpustite 1) în risipa lor
de plante grase, de
furnici ce-şi fondati state, de procesii?)
lungi de gâze?) roşii,
care se soriaiit) cu nespusă lene, porta
de ştejar de o

vechime seculară, scările de pietră tocite
şi mâncate
mult umblet, tâte astea la olaliă
te făceau a crede,

de

că este

mai mult o ruină oprită curiosităţii 5), decât
locuinţă.
In drepta mânăstirii se ridica deluri
cu păduri, grădini,
vii, sătucene 6), cu căsuțe albe presărate
prin dungile

văilor ; în

nemărginire

stânga

un

de lanuri

drum

trecea

ca o

cordea

verdi, care se perdea

prin

o

în depăr-

tarea orizontului ; în dreptul ei, marea
a cărei suprafaţă

era ruptă de ici pe colea

eşia de sub apă.

de câte-un

colţ de stâncă, ce

In zidul lung şi 'nalt al mânăstirii,
privit din grădi

nă,
se ved fereşti cu gratii negre, ca ferestrele
de chilii părăsit
e ; numai una e totă 'ntreţesută cu
ederă, şi în

dosul
acelei mreji de frunze "'ntunecose se ved,
în 6le, rose albe,
ce par a căuta srele cu capetele lor. Acea
ferestră dedea

într'o chilie, pe păreţii căreia erai
aruncate cu creionul
fel de fel de schiţe ciudat
— e
ici un sfint, colo un căţel
DI
II
1) De obicei «năpustit» însemneză «pără
sit». Aci are însă înţelesul de
«copleşit»,
«înnecat».

2) alaiuri; cortegiuri,
3) gânge; insecte de crbă ce nu pot
sbura.
4) care se încăldiaiila sâre.
5) mai

mult

o ruină

păstrată,

așa

siteze ca pe un lucru vrednic de
vEdut,

6) Diminutiv rar : sătulețe,

cum

era, pentru

ca 6menii

s'o vi-

—

svârcolindu-se în erbă,

136—

colo

icâna forte bine executată

a unei rudasce?), flori, tufe, capete de femei, bonete, pa-

puci, — în fine, o carte de schiţe, risipită pe părete. Un
dulap cu cărți bisericesci, un scaun cu spata naltă, haine
călugăresci, spânzurate într'un cuiii, o ladă zugrăvită cu

fel de fel de flori, un pat simplu, de sub care se vedea
o pereche de papuci şi un motan negru, iată totă îmbrăcămintea. Prin mreja vie şi iremurătore 5) a ferestrei, pătrundeaii radele sârelui şi umplea semi-întunericul chiliei
cu dungi

de lumină,

în

care

se vedeaii

mii

de

firicele

mişcătore, care tote jucaii în imperiul) unei rade şi dispăreait din vedere

deodată

cu ea.

M. Eminescu.

OBSERVĂRI
STILISTICE. — Unele descrieri sînt
poetice prin vorbirea figurată, potrivită şi frumâsă, în
care se exprimă poetul; alte-ori prin frumâsa alegere
şi disposiţie a părţilor ce constitue lucrul descris, chiar
dacă s'ar exprima numai în vorbire proprie. In acest
din urmă cas, poesia ce o simţim în descriere, provine
din faptul că lucrul descris nu este un lucru real, ci este
numai o frumâsă închipuire a autorului.
Exrplicare. — Descrierea individuală de mai sus este poetică mai
mult prin alegerea amănuntelor ce constitue, decât prin limbă.
<Locuinţa lui Eutanasius», aşa cum este descrisă de Eminescu
nu este un lucru real, pe care l-ar fi vedut unde-va şi l-ar îi descris, ci este numai o clădire a imaginaţiunii poetului.

Exercițiul 70. — Să se citescă şi să se arate care sînt 2z0mentele acestei

descrieri;

să se

compare

cu

descrierile

indi-

viduale prosaice și să se vadă dacă semEnă mai mult cu descrierile simple sau cu tablourile; să se arate pe de-o parte
care sînt lucrurile prosaice, iar pe de alta care sint vorbele
şi expresiunile prosaice de care ar fi trebuit să se ferescă
poetul în descrierea sa.
7) rădașcă ; răgace ; insectă mare,

negră şi cu corne

rămurâse.

8) E vorba de rețeatia ramurilor de ederă care s'a amintit mai sus.
9) cuprinsul.

—
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38.

MORA DE PE ŞOMUZ
In săpătura gârlei stă
Sub streșina cea lată
La stânga i-o fântână
Din care călătorul cz

mâra îndosită 1),
abia se vede ea;
adâncă, pietruită,
sefe?2) apă bea.

Spre /aaa 3) morii vine zzâ/reța 4) de pe baltă;
Somuzul5) pe lăptâce se rupe sgomotos;
Și apa cea sburlită pe lada morii saltă,
Și valul printre /oz:76) se duce spumegos.

A roților măsele prind câte o sizgre?),:
“Și crângul 8) pârtă iute o pictră râșnitâre;
lar coșu/, ca stomahul de grâne îndopat,
De rofi pus în miscare, tresare nencetat 9).
1) ascunsă; afundată,
2) Ca

să facă

efect

poetic

nu la acălător».
3) partea pe care alunecă
4) lintiţă. —

Nisce

mici

trebue

să raportăm aceste

vorbe la «bea»,

.
apa când cade în scoc saii lăptoc.
plante

plutitâre

verdi

ce sâmână

cu

lintea.

5) apă din judeţul Sucevei. Sburlită= /mold,/ sbârlită,
6) sălcii,
7) Măselele roții din năuntru, care se învârtesce odată cu râta de din
afară,

prind

câte un

«dinte»

(«șitâre»)

al prisnelului

care e fixat pe

un

«drug orizontal» («crâng») de capătul căruia e fixată piatra ce macină,
8) Vedi 7.
9) Coșul, în care se pune grăunţele de măcinat, e fix; dar supt el e un
alt coş mai mie în care cad b6bele mai înainte de a căde sub pictră.
Acest mic coș, ca să lase să cadă numai câte puţine bâbe şi în mod re=
gulat, este pus în legătură cu piatra, aşa că, ori de câte ori se învârtesce
piatra, se sgudue

cel mare.

şi el, iar el sguduindu-se face să se cletene puţin și coşul

«De roți pus în mişcare»=Firesce

care de roți se pâte gice că şi coşul tot de
«pus în mişcare» este totuşi improprii.

că piâtra fiind pusă în mișroți

e

cletinat.

Termenul

—
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Morarul în coș târnă,
— și pictra în rotire
Grăunţele sdrobesce cu aspră duruire;
Ca pulbere măruntă de aur curgător,

Fierbinte 19) isvoresce făina pe îsvor 11),

Merticel12),
e 'n covată 13) de-o parte grămădite,
Grăunțele așteptă să fe vâmuite 14);
Și ca archimandriţii
15), la pântece umflaţi,

In mâră

de părete staă sacii rezemați.

“Țăranca în catrință din furcă inul torce,
Și fusul în vârtejuri sfârâitor se 'ntorce,

lar un guzgan de apă alergă sub hambar,
Mânjit, plin de făină și alb ca un” Ziar 16),
Dintrun cauza 17) sub care tăciunii, ard cu pară,
*
Făina 18) mâni6să, se umilă, dă afară;

Cu melesteul, baba ce şade lângă foc

Rescâla

mămăligei

astâmperă

pe loc.

10) Acest termen e propriii : în adevăr,
făina ese fierbinte de sub pictră.
11) Locul pe unde curge făina de sub
piatră se dice cu termen propri: «piscoiii» saă «piscâe». alsvor»
este întrebuințat în sens figurat şi

e mai

poetic,

12) Unitate de mtsură de capacitate cu
care se măsâră srăunţele ce se
macină, pentru ca morarul să-și pâtă
opri «a qecea parte» (norăritul»)
dintr'însele. Mai însemnă grăunțele sai
făina ce intră într'un mertie. Aci
e întrebuințată în primul înţeles : Const
ruesce corect ; «merticele așteptă
grăunţele (acusativ), ca să le vămutscă»,
13) mare ladă saă cutie în care curge
făina ce s'a măcinat,
14) să fie decinite, Vegi 12.
15) Preoţii și călugării de rang (din care
fac parte şi archimandriţii

care

sînt călugări de rang),

sînt închipuiţi mai totdtuna grași,
ca unii
ce n'aii mult de lucru şi aă ocasiune
să mănânce de multe ori.
16) brutar,
17) căldare de tuciă cu fundul rotund
,
|
18) E vorba de amălaiii» care în Moldo
va pârtă numele de «făină
de poru
mb»,

—
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Molcuţă 19), aburie%), budinca fărănescă 21)

Deodată se restârnă cu lene pe /4do722 ;
Românilor morarul le dă ca să prânzescă
Din măcinișul prâsptt de prospeţi păpușoi.
N. Beldicenu,

39.

GRĂDINA LUI BUJOR
Las straturile troenite de miresme,

al fluturilor nostimă!) şi tree

cu jocul

sglobiiă

de la dâl de bordeiti 2,

Intre grădini, carpănul cu crăcile fugite "n lături, îşi
scurge fășiile ramurilor lui frunzâse, peste bordeiul

îmbrăcat de mrâja bunei-dimineţe?).

Apa de la şipot se trage la vale în noduri șerpuite,
cotind printre /esele +) nâstre de legumeşi verdeţuri. Simţesc o adevărată beţie, rătăcind prin belșugul
rOdelor: Fusolele5) își 'ntind ciucurii înfloriţi în lungul
haracilor înmânușaţi) de toi pleoştite. Bobul abia-și

ţine subsuorile

înghindurate?)

de teci pline. Sfeclele

roşesc în sărutarea s6relui pe asfinţite. P6lele grădinei
îs brumate cu harbuji?). Apa lor verde e farcată*) de
19) mâle.
20) care abureză.
21) Budinca e făcută din mălaiă și lapte
; mămăliga fiind tăcută din
mălaiti și apă, nu pâte fi decât budincă țărănescă,
22) scândura pe care se târnă mămăliga.
1) Cuvînt prea familiar = drăgălaşi.
2) în sus de bordeiă. E vorba de bordeiul unui pădurar, Bujor,
3) zorelei.
4) desişurile.
5) fasolea. Pluralul e o formă întrebuințată numai în Moldova.
6) îmbrăcaţi.
7) cu ghinduri (eglande»; «umflături»),
8) pepeni verdi.
9) pătată.

—
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valurile galbene ale zemoșilor 10) ofticoşi. T6tă marginea
e o pânză încâlcită de vrejuri subţiri. Unda tremurăt6re a mărarului şi a pătrunjelului, îşi scaldă mirosul
aromitor 11) în parfumul tare, ameţitor al busuiocului şi a
mântei 12). Cimbrul își încurcă trupul supt, în frunzele
grase şi desmățate!?) a.1*) leuştânului trândav. Şirurile
uș6re şi bine rânduite de usturoi, rîd de codile pânti-

0i6se15) şi şubrede ale cepei.
Şi prin atâta prisos și bucurie, tremură într'un gogolit'5) prietenos frântura isvorului împrăştiind în lături
jilăvelă 1?) şi desmerdare. Ai fi gis căii o vână cepărăduesce 15) în drum sângele trebuitor unui trup sănătos.
Laturile grădinei sînt îmbrăţişate pe departe de valurile învâlte ale curpenilor
1%) tutoşi de bostan20).
Sîntem

înconjurați tot de bine; slavă Domnului,

avem

să ne înfruptăm 2!) cu de tâte.
Cine samănă culege...
1. Adam.

OBSERVĂRI

STILISTICE. — In acâstă descriere poetică se

găsesc mai multe particularităţi stilistice care fac să ni se trezâscă
în suflet altă simţire, decât plăcerea curată pe care poetul vrea
să ne facă so simţim în faţa unei așa de îmbelşugate grădini.
Ele sînt ca nisce note false într'o bucată musicală.
Ast-fel avem :
10) pepeni galbeni.
11) dulce; ce te adârme uşor.
12) ismei.
13)

14)
suri ;
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

destrăbălate ; cu

port

necuviincios,

Formă moldovenescă în loc de cale». Se îngădue
altminteri e o greșală.
umflate; avend un început de pântece.
murmur mângâios.
umedelă.
risipesce ; prăpădesce,
vițelor.
dovlec.
să gustăm ; să mâncăm.

numai

în ver-

—
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1. Termenă nepotriviți cu sentimentul de încântare pe care viţa
sănătâsă a plantelor îl produce în suiletul celui ce descrie grădina :
a) Termeni vulgari în raport cu lucrurile de care se vorbesce:
«nostimi», «pleoştite», <ofticoşi», <pântecioşi», «supt», <desmăţat»,
«îs»... b) Termenă improprii : «Polele grădinii îs brumate cu Fardbuji>, în loc de «de vreji de harbuji», fiind-că numai vrejurile ar
fi putut face efectul de brumat; şi numai despre ele se pâte dice,

cum gice poetul în frasa următâre : <apa lor e tarcată de valurile
galbene

ale zămoşilor».

Tot aşa, aci ar fi mai proprii «ale vrejilor

de zemoși».
2. Figuri silite (improprii): a) Metafore: De aracii de fasole
poetul dice că sînt <înmânușaţi» de foi, ca şi când acestea ar face

un fel de mânuși

aracilor; de brazdele de flori gice că sînt <tro-

.enite» de miresme, ca și când mirosul florilor s'ar asemăna cu
zăpada troenită ; de florile fasolii dice că sînt «ciucuri înfloriţi»
şi că fasolea îi întinde în lungul aracilor, de şi «<ciucurii» sînt
făcuţi să atârne în jos; de grădină spune că are <«p6le»; de desişul
legumelor gice că e «<l8să», ca şi când ar îi vorba de hâţișul dintr'o pădure; de firişorele de cimbru spune că ai «trup supt».
Tot ast-fel ne spune că «apa se trage la vale»; «carpenul îşi scurge
ramurile» ; «bobul abia-și ține subfiorile..» ; «<unda-mărarului îşi

„scaldă mărosul...» ; scimbrul îşi încurcă trupul» ; «şirurile de usturoi
râd de codile... cepei».
3. Ezxpresiuni, contradictorii (expresiuni care raportându-se la ace1aș obiect,

unele

ne

lasă o impresiune

și altele

o impresiune

contrarie,

care distruge pe cea d'întâi): De isvor poetul spune mai întâi că
«tremură într'un gogolit prietenos... . împrăștiind desmierdare»;
iar în frasa următâre spune că par'că e <o venă ce părdăduesce
în drum sângele trebuitor unui trup sănătos». Cum mai pâte îi
«prietenos şi plin de desmierdare> o vână care risipesce sânge?
De răz6rele (<p6lele 1») grădinei spune că sînt brumate de vrejurile pepenilor verdi; dar îndată adaogă «apa lor verde», şi astfel
impresia cea Gîntâi este mai mult sai mai puţin ştârsă prin cea
de-a doua.
Aceste particularități stilistice ne arată că poetul serie silit saii

afectat, și nu pâte îndestul de bine să descrie un lucru ast-fel
încât să ni-l înfăţişeze şi în acelaş timp să ne arate cu claritate
neturburată

şi simţirea

sa faţă de acel lucru.

Exerciţiul 71. — Să se citescă şi să se caracterize acestă
bucată

din

punctul

de vedere

al composiţiunil.

Exerciţiul 72. — Să se analiseze descrierea «O di de Iulie»
şi să se arate particularităţile stilistice defectuese.

—
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40.

DRUMUL

SPRE SĂRĂCENI
Drumul de ţară vine din oraş, trece pe lângă ValeaSecă şi merge mai departe prin Valea-Răpiţei. Unde
se

întâlnesc

drumurile,

la

împreunarea

celor doit

văi,

pe

Rapiţa, este o moră, lângă Rapiţă este o rugă, lângă
rugă

este o fântână, iar lângă fântână

sînt opt

paltini fru-

moşi. Locul acesta se dice: «La rugă la Sărăceni!»
De:
aici până la Sărăceni nu este decât cale de un ces.
Cu
tote aceste, de câte-ori vine din oraş, Sărăcenânu
l se
opresce aici, adapă caii şi mai stă puţină vreme, aşteptând ca să vie un drumeţ, care să întrebe: «Ce
sat e
acela, unde se vede biserica cea frumosă cu pereţi
albi
şi cu turn sclipitor ?» Fiind întrebat ast-fel, el îşi
nete-.

desce mustăţile şi r&spunde, privind fălos spre acel loc:
«Acolo sus pe Gropniţa ? Acela e satul nostru, Sărăcenii ;
dar clopotele să le audi: ce clopote sînt în turnul acelal,...

s'aud cale de trei cesuri!»
Unde se despart drumurile, este un stâlp cu doiiă braţe
;
pe un braţ stă scris: «Spre Valea-Rapiţei», pe cea-lalt:

«Spre Valea-Secă».
Drum ca acela, care trece prin Valea-Secă în spre Să-.
văceni, jur împrejur nu este. Neted ca masa şi vîrtos ca

simburile

dragul

de cireşe. Se vede că Sărăcinenii

l-aii făcut de

lor. In drepta și în stânga, tot dece, cinci-spre-

dece paşi unul

de altul,

sînt nisce

nuci tufoşi, la care

omul privesce cu drag. Albia pârăului rămâne la drepta ;

drumul

trece

năpădirea apei.

pe

coste, mai pe

sus, ca

să nu-l atingă

Sărăcenenii ai trebuit să sfarme stânci:

în calea lor; dar aii făcut-o bucuroşi, fiind-că din
stânci
şi-au făcut drumul.
De aicea Sărăcinenul se simte acasă, de aceea mână
numai în pas. De altmintrelea nici nu i se urăsce. Apr6
pe

—
la tot pasul

schimbă

întâlnesce
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câte

un

cunoscut,

cu

vorba «de unde şi până unde ?»

Asta duce un car de

mai apoi vine

unul

râte, doge

ori alt

mului,

când

din

din zori de

di

var,

cel-l-alt

mai

un car de pome;

cu împletituri, altul cu un car de
lemn

în când,

lucrat.
dă

de

până la apusul

Îară pe

marginea

pietrarii care

sârelui.

pustie.
Unde

care

dru-

ciocănese

Astă cale nue
|

cotesce calea şi drumul, acolo sint vărăriile. Aici

apoi e târg întreg.

Unii încarcă var, alţii descarcă pictră

şi lemne; pietrarii fac tocot 1); vărarii aruncă lemne în foc,

stăpânii fac larmă unul pentru cinci.
De la acest loc şi satul se vede mai bine. Grădinile
sînt încă prea îndesate cu pomi; numai printre crengi
ori peste pomi, pe ici pe colea, câte-o bucată de pereţii
şi acoperemintele caselor. Casa popii este tocmai sus,
lângă biserică ; nici din asta nu vedem însă decât cinci
fereşti şi un acoper&mint roşu cu doii& hornuri 2). In faţă
cu biserica este şcâla. Casa, din care nu vedem decât o
bucată de perete cu doiiă fereşti mari şi acoperemîntul,
este a Marcu Florii Cucului. ară zidirea cea mare, care
se vede

mai

în vale,

este

primăria.

— Dacă

satul

nu

ar

fi atât de îndesat, ar trebui să ni se înfățişeze forte frumos. Aşa însă, remâne
învelişul, din care trebuesce să

ne închipuim cele ce nu

vedem.

1. Slavici.

OBSERVĂRI STILISTICE. — Comparând
descriere postică cu cea de mai sus observăm
când în aceea se
prea multe vorbe

găsesc prea multe figuri nefiresci,
neobicinuite, în acâsta se găsesc mai

numai figuri naturale şi vorbe obicinuite;
1) pietră sfărâmată,
2) coșuri.
Literatură

acâstă
că pe

simţirea ce

gata de a fi pusă în cuptor,

şi Stil, el. 1V, Dragomirescu.

10

|

—
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răsare din aceea e

silită, nesănătâsă,

presiuni contrarii,

pe când cea care răsare din acâsta

este liniştită, naturală

şi sănătâsă.

scrisă

sait

în

stil

afectat

turburată

de im-

Aceea dicom că este

manierat;

acâsta,

în

stil

simplu.
41.
CAHUL

Ca o sarică largă pe umeri atârnată,
Şi-a căreia lungi p6le ajung până 'n călcâi, —
Aşa Cahulul pare, — sarică îmbrăcată

Pe umere de deluri și târiind prin văi.

Pieţa pare-un petec cârpit drept în spinare,
Un petec negru,—alături cu case-albite 'n var;
Biserica din capul. orașului, îmi pare
O glugă ciobănâscă în vârful unui par.
Glodosele 1) lui strade sînt mări neocolite
In care trist sombreză?) galoşii din picior,
lar casele-i

mărunte,

sub

stuf înnăbuşite,

Lumii civilisate strig 3) tâte: «Ajutor»!

T. Șerbănescu.

OBSERVĂRI
oraşul

Cahul

din

STILISTICE.— Postul, înfăţișându-ne
Basarabia,

întrebuințeză

mai

multe

particularităţi stilistice prin care ne face, ca, în acelaş
timp, să avem şi o simţire clară faţă de acest oraș. Acâstă
simţire este de veselie, căci, închipuindu-ne cum el
1) noroiâsele.
2) Franţuzism: barbarism luat din limba francesă = se înnâcă;
duc afund.
3) Incorectitudine gramaticală : ar trebui «strigă».

se

—
este nu se
sînt:

pâte

să nu
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suridem.

Aceste „particularităţi

1) Comparaţiuni : a) Cahulul stă
ca o sarică
la pămînt;
spinare ; c)
Acâstă din
ciobănâscă,

pe dâluri

şi văi

largă agăţată de umeri și atârnând până
b) Pi6ţa lui e ca un petec negru cârpit în
Biserica e ca o glugă de cioban într'un par.
urmă comparaţiune, de şi tot din lumea
nu alcătuesce un tabloii unitar cu cele-l-alte

dotiă : e o notă falsă.
2) Metafore:

a)

Stradele noroi6se sînt. mări neoco-

lite; b) casele înnăbușite sub stuf.
3) Iperbole (exagerări intenţionate
avem

despre un
+ lucru)

mai întâi tot expresiunea : «stradele noroi6se

sînt

mări neocolite». Exagerarea gândirii din acâstă expresiune este o iperbolă ; iar comparaţiunea prescurtată ce
cuprinde : stradele «sînt mări» în loc de «ca nisce mări»

este o metaforă.
|
4) Personificări avem una caracteristică : casele mă-

runte şi învălite cu stuf strigă ca şi când ar fi pers6ne : «ajutor». Ac6stă personificare cuprinde în acelaş
timp și o a doua iperbolă, căci poetul merge cu exagerarea până a da graiii unor lucruri neînsufleţite.
Din t6te aceste particularităţi stilistice poetul tinde să
schimbe înfăţişarea lucrului descris, înjosindu-l ; tinde
adică să-l caricaluriseze, să-l facă ridicul. Simţirea
ce ne produce ridiculul se numesce comic, iar totalitaţea mijlocelor stilistice întrebuințate spre a provoca
ac6stă simţire pârtă numele de stil comic.

42,
CURTEA

LUI. SOCOL

Un drum îngust şi mlăștinos străbate o luncă îrive=
selită şi duce până la vadul Motrului, dincolo de care
se vede curtea lui Socol. Acea locuinţă, odinidră îm-

|

—

belşugată

şi

sgomotâsă,

s&lbătecită ; pe

zidul

de
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era

acum

pustie şi cu

"mprejmuire,

acum

totul

muced

şi

învechit, se întinsese lungi ramure de ederă stufâsă;
str6șina porţii, învelită cu blăni putregite de stejar, se
acoperise cu muşchii. În întru curţii buriana 1) crescuse
'naltă, şi abia se mai zăria în fund o gr6pă adâncă și
mare, astupată p'alocurea cu surpături de zid, printre
care răsărise boziile?) şi bălăriile: — atâta mai r&măsese din falnicele case ale vornicului Socol, pe care
Mircea Vodă 3) poruncise să le dobâre la pămînt! Mai
în laturi era o colibă învelită cu şovar, în care trăiaă
doi, trei Români scăpătaţi, singurii slujitori rămași la
curtea boerâscă; în pr6jmă, sub nisce vechi tulpine
de nuci, cu crăcile 'pe jumătate
arse
- aruncate obeji de râte, juguri de car,

şi uscate,
ghizduri,

erai
dâge

şi alte unelte de jâgăr +), cu care îşi câştigaii pânea acei
s&rmani muncitori. De altă parte, câte-va

înguste brazde

de fasole, de praz şi de legumă; mai ici, un coșar 5) în
care se adăpostiau sâra puţine vite de hrană ce pribegeaii diua pe malurile gârlei, mai dincolo, o şiră de
pae şi nisce copiţe de fân. Prin 6rba naltă şi d6să
alergau şi se jucaii câţi-va copoi, şi o potecă strimptă,
cât trece omul cu piciorul, străbătea de la pârtă până
în bâtâtura 6) locuinţei stăpânului. Aicea era singura
clădire de zid r&masă în curte; era un turn *nalt şi
îngust cu ferestre mici şi nepotrivite, având jos o
portiţă boltită, căreia îi slujia de prag o piâtră de
mOră crestată în doiă. Pe din întru o lungă scară
1) Formă mai puţin literară decât : buruena.
2) sai «bozii».
3) E vorba de Mircea-Vodă Ciobanul care a domnit în Muntenia
a doiia jumătate

a secolului

XVI.

4) fierăstrăă mecanic.
5) şură.
6) ogradă ; curtea de lângă

casă.

în
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învârtită, cu trepte mici de piâtră, da intrare, la .deosebite caturi, în nisce chilii pardosite cu cărămidi, din
care abia doi mai erai de locuit. Acel turn aşedat în
vecinătatea porţii, purta numele de «Chindie», căci fusese
odini6ră, pe când se înălțată măreţe casele vornicului
Socol,

locul de strâjă, de unde, ca şi în curţile

domnesci,

se vestea cu tobe și cu surle?) câsul înserat al chindiei,
când toţi Gmenii casei se adunaii la cină şi porţile
ogrădii se inchideaă.
AL. Odobescu.

Exercițiul 73. — Să se citescă, să se

caracteriseze - și . să

se compare cu Curtea Dudescului, arătându-se întru
e mai poetică decât aceea.

cât acesta

43.

O DI DE ERNĂ PE MUSCELE

E începutul lui Decembrie.

A dat Dumnedeii zăpadă zeniluită!); și cade, cade

- puzderie 2) măruntă şi desă, ca făina la cernut, vnturată

de-un criveț, care te orbesce. Mascelele3) dormsub zăpada

de trei palme ; pădurile în depărtare, cu tulpini fumurii,
ciucurate de ninsore, par cercelate cu flori de zarzări Și
de corcoduși. Vuet surd se încovâe după deluri și se

pierde în văi adânci. Cerul e ca /eșia 4). Cârduri negre
de corbi, friqdidite5) de

vânt, croncăne, căutând

pădure. Viscolul se întețesce;
7)
1)
2)
3)
ților.
4)
5)

vârtejele trec

spre

dintr'un

trâmbiţe.
«forte multă», nu puțină, ca atunci când «miluesci» pe cine-va,
praf respândit
delurile erbâse şi pline de pomi roditori din apropierea
munapă amestecată cu cenușă în care se fierb rufele,
răshite ; gonite.

-

—
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colnic într' altul, și amurgul serii întașă firea întrun zăbranic sur. |
„Riul Dâmnei, umflat, curge repede în talazuri cu un
vâjiit de mânie înnecat în glasul vEntului ; el portă sloiuri
mari de gheță, butuci groși și-i aruncă de meterezele po- -

dului, sguduit la fite-ce lovitură.
Arar se vede fire de om trecând prin
acoperită. Pe ici pe colea se zăresc poteci
ca de lățimea unei lopeți.
“N6ptea cade ticnită; lumini gălbui de
prin gemurile câtor-va case! Vremea rea

sat. Pârtia e
2n/furcate 6),
văpaiță jocă
a amorțit sa-

tul în deobște sgomotos. Numai în bătătura hanului hămăe

răgușit doi dulăi de câni.
Barbu

OBSERVĂRI

Delavrancea.

STILISTICE.— In acâstă descriere

poetul pune idee lângă idee, esprimându-le unele scurt,
pe altele scurt de tot, pe altele mai desvoltat, dar trecând repede de la una la alta într'un chip plin de
'vioiciune fără. să silâscă figurile sau să le grămădâscă
prea mult. Un asemenea stil se numesce vehement. Dacă
ar sili figurile şi le-ar grămădi prea mult, atunci stilul

vehement

ar deveni umflat.

Exerciţiul 74. — Să se citescă,
'se alegă figurile
descrieri.

care contribuesc

să

se caracteriseze şi să

la efectul poetic

44
BĂRĂGANUL
Pe. cea -câmpie: lungă, a cărei tristă zare
Sub cer, în fund, departe, misterios dispare,
“Nici: căsă, nici pădure, nici fii r&coritor,
Nimic nu 'nveselesce
pe bietul călător.
6) ce se despart

una de alta ca dinţii unei furci,

al acestei

—
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Pustietatea gâlă sub arșița de sâre
In patru părți a lumii se 'ntinde 'ngrozitâre
Cu €rba-i mohorită, cu negrul ei pămînt,
Cii-a sale mari vertejuri de colb ce sbâră 'n vânt.
De mii de an! în sînu-i dormind, zace ascunsă
Singurătatea mută, sterilă, nepătrunsă,
Ce-adorme 'n focul verii lal grierilor /or1)
ȘI 6rna se deșteptă sub Criveţ în fior.
Acolo

florea nasce și mâre

'n primăvară,

Acolo piere umbra în dilele de vară,
Și tâmna-i fără râde şa ernei vijelii
Cutrieră cu sgomot pustiile câmpii.
Pe cea savană 'ntinsă și cu sălbatic nume,
Lung oceaz2) de bă, necunoscut în lume,
O cumpenă se 'nalță aprâpe de un puț,

Și 'n orizou5) se 'nd6e ca gâtul unui struț.
Un

car cu bivoli negri a stat lângă fântână;

Vr'o doi Români în sâre șo sprintenă Română
Incunjură ceaunul ce fierbe fumegos
Pe foc, —și mai departe un câne r6de-un

os.

Pe car, un copilandru privesce 'n depărtare...
Zadarnic ochii-i sbâră din zare 'n altă zare:
Nici casă, nici pădure, nici rii r&coritor,

Nimic nu se arată pe câmpul de mohor!
1) Cor.

2) Pronunţă : aOce-an».
3) Forma

francesă

a cuvîntului

«orizont».

—
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Din vreme 'n vreme numai lungi şiruri de -cocâre
Sub bolta albăstrie sbor tainic căl&târe,
Și vulturi mari, prădalnici, cu ghere înarmați,

S'adună, lăsând puii pe vârfuri de Carpaţi...

Ah! dulce, glori6să și mult strălucitâre
Va fi cea di de vicță când, pe sub mândrul

sore,

Tecend în r&pegiune, ze smeri că-aripi de foc 4)
Goni-va trista morte ce zace

Mult vesel va fi câmpul,

'n acest loc!

când vecinica-i tăcere

Mormintu-și va deschide la glasul de 'nviere,
Ce scâte smeul falnic din gura lui de fier,
Vestind răpirea noăe a focului din cer ! 5)
V.

Alecsandri,

OBSERVĂRI STILISTICE.
— 1. In acâstă descriere,
pe lângă epitete, metafore, comparaţiuni, mai observăm
următbrele particularităţi stilistice:

"1. Repetiţiuni :
Nici casă, pici pădure,

pici rit r&coritor...

Cu €rba-i mohorită, cu negrul ei pămînt
Cu-a sale mari verteje de colb...
Acolo firea nasce şi more

'n primăvară

Acolo piere

umbra

Și tâmna-i

fără r6dă, și-a ernei vijeliă

în dilele

de vară

Cutrieră cu sgomot pustiile câmpii.

4) E vorba de drumul de fier. Ră&pegiune =formă provincială pentru
«repediciune»,.
5) Ia vechime deul Prometei a ajutat pe 6meni furând focul din cer
şi aducându-l Gmenilor. Pentru Alecsandri, invenţia drumului de fier, este
o noi

răpire

a focului

din

cer.

—
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2. Personificarea admirabilă a «singurătăţii» din
strota II].
II. Stilul pe care-l întrebuinţâză postul nu s&mănă
nici cu acela al poetului ce descrie <Căruţa lui Moş
Nichifor», care una spune şi alta lasă să se înțelâgă,
nici cu al aceluia ce descrie <Cahulul», care întrebuinţâză
particularităţi stilistice, ce deformâză şi înjosese obiectul
descrierii,
— adică

nu

e nici

humoristic

nici

comic:

poetul caută să descrie Bărăganul arătându-l cum este
şi chiar mai grozav de cum este. Stilul de care se servesce, în deosebire de cele-l-alte doiă, se numesce sever.
III. Simţirea adâncă şi seri6să, pe care o are poetul
faţă de Bărăgan, ne-o transmite şi noiiă mai ajutându-se şi de vers ($ 12) în care găsim deosebite elemente
simetrice. Ast-fel găsim:
1. Grupări de câte patru versuri, care se repetă
de opt ori în tOtă poesia. Acest element simetric se numesce strofă.
2. In fie-care dintre primele doiă versuri ale fiecărei strofe găsim acelaş număr de silabe, şi tot aşa în
fie-care dintre ultimele doiiă versuri ale fie-cărei strofe.
Primele doit versuri ai câte 14 silabe ; ultimile două
câte 13. Acest element simetric ce constă în egalitatea
numărului

silabelar

se numesce

mesură.

|

3. In fie-care vers din acâstă poesie găsim aceeaşi

succesiune a tonurilor saii accentelor. Acest element simetric se numesce ritm. Să arătăm acâstă simetrie de
accent pentru primul vers din prima strofă şi pentru

ultimul vers din a treia :Pe ceă câm-fi-e

z>lz
Și
1

lim -gă

zI5

€r-na

lo
se deș-z/p-tă

N

N

213 4

|

N

5

617

A
|a că-rei zris-tă ză-re
N

N

| 8 9

110 zz

sub
—
| 8

Cri-văţ
A
> 0

N

112 z3114
în fi-or
2

—
4.
metric,
aceste
şi alta
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Tot din aceste exemple se vede alt'element sisimetria de pause, cesura.
In ori-care dintre
versuri vom găsi o pausă după silaba a șaptea,
la sfârşitul versului.

5. In fine, mai observăm în vers un ultim element
simetric, rima, adică potrivirea sunetelor finale ale unui

vers cu sunetele finale ale altuia, începând cu ultima
vocală accentuată. Ast-fel z-ăre — disp-ăre ; răcorit-or—
călăt-or; s-6re
— îngrozit-dre. In acâstă poesie versul
întâi rimâză

cu

al doilea,

al treilea

cu

al

patrulea

şi

aşa mai departe.
Aceste poiriviri sai elemente simetrice se întrunesc
formând o unitate simetrică care se numesce vers şi
care se repetă aprâpe sub aceeași formă în t6tă poe-

sia. Versul adaogă

la frumuseţea

s'o simţim mai mult
liberă.

decât dacă

descrierii şi ne face

ar fi scrisă în vorbire

Exerciţiul 75. — Să se arate elementele simetrice din «Malul
Siretului». Să se transforme <Bărăganul> în vorbire liberă,
căutând

a păstra farmecul poetic.

45.

O DI DE IULIE
«Sfîntul Ilie...

|

Cuprinsul ride în îmbrăţişările străvegii ale radelor
ploiiate de sâre. Lumina se topesce în seninul nepătat
al văzduhului.
Vara, c6ptă de căldură, îşi risipesce belşugul sînilor
ei, încărcaţi de bunuri, peste tâte ţinuturile. R6dele şi
le-a împrăsciat cu dărnicie pretutindeni. Livegile se

dărâmă de greutatea fructelor. Piepturile

dâlurilor de

prin împrejurimi, acoperite cu vii, abia pot sprijini apăsarea înnădușitâre a strugurilor bătuţi. Şirele de pae şi

—
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giregile netreerate auresc în strălucirea gilei, ca nişte
grămegi de galbeni nepurtaţi.
Lanurile crude de popușoiu :) s'aştern dea-lungul
culmelor?) depărtate, în valuri şişiitore de verdâţă.
Golul e înpânzit de-o vrăjire tainică. Prin văzduh
trece

ce-va

de ușurare
cel nevădut.
Linişte şi
Pămâîntul
liniştit sub

neînțeles,

ca un

fior

a lumii mulţumite

de

slăbire,— suspinul

de harurile

hărăzite de

măreție ...
tăcut, fericit de darurile Dumnedeirii, stă
bolta rotitâre a cerului, ca sub un acoperiş

sfînt, îngenunchât în nepătrunsul Păului 3), şoptind încet

o rugă

de premărire

Celui a tâte

ocrotitor. Peste faţa

lui cucernică, lumina ealdului ochii al tăriei, cade într'o
pl6e de rade, învăluindu-l ca o bine-cuvîntare părintâscă.

Muţenie şi căldură.
Deodată pămîntul tresare și-și îndrâptă lutul amorţit:
La mânăstire trag clopotele de leturghie...
!

I. Adam.

Exerciţiul 76. — Să se corecteze și să
punct de vedere stilistic. (Vedi Ex. 72).

se

studieze

din

46.
BOGDĂNESCII +).
Pe culmele pletâse și de Carpaţi umbrite,
Ce merg tovărășie spre mândrul

Răsărit,

Sub arbori se văd grupe de case şindilite,
Cu streșinile drepte și vârful ascuțit.
1) Altă formă în loc de apăpușoiii» («porumb»),
2) Formă necorectă în loe de «culmilor»: (o culme
— doit culmi—
pl. culmile).
3) haosului.
.
1) Bogdănescii, sat din judeţul Sucevei, lângă apa și mânăstirea Râșca.

—

E
Pe
ȘI
lar
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satul Bogdănescii, sat mare, sat de frunte,
unde duc betrânii în g/ieă 2) sute de ani
unde cresc voinicii, cum bradii cresc pe munte,
codrii stai sub paza pliscosilor vultani 5),

Acolo aii copiii obraz 4) ca harbuzul,
Și dinţii lor în gură mărunți sînt ca /zarmzuzu/5),

Pe capul lor cresc albe mâ/ăș: $) de

păpușoi;

Ca ceriul 1) după pl6e sînt ochii lor vioi.

Pe netedele șesuri dea-lungul prunduite 5),

Alergă Râșca iute pe bolovani pestriţi,
Și apele senine, de ceriă înveselite,
Se îndoesc sub maluri, s'ascund pe sub

răchiți,

In fund,
Apare la
Alăturea
Ș'atât de

colo sub nouri, un pprzzzfe ce-i gic Pleșul 9)
statură înalt ca urieșul;
”
cu dinsul par delurile mici
umilite, că semăn'a pitici.

La vale,

unde

Râșca

din mal bucăţi desprinde

De humă, — unde șesul e coperit de sea: 19),—
O punte urieșă pe apă se întinde,

Ca și acea pe care grăbesc prostii la Raiă ... 1)

2) spinare încovoiată ; cocoşă,
3) vulturilor cu pliscul mare,
4) Formă

5)
6)
7)
8)
-9,
10)
11)

moldovenâscă

pentru

«obrajii».

mărgăritar de sticlă din care-și fac fetele salbe,
Plural rar de la «mătase».
Formă moldovenescă pentru «cerul».
așternute cu prundiş.
construcţie prosaică.
scaeţi.
In privinţa ideilor din versurile ultime ale strofelor

(vegi $ 43).

următâre

„ Vorbareţele gâsce alcrgă pe scursură 12),

Se linciuresc
12) în apă și nu mai tac din gură;
Zburlite și sfătâse, dar gâle de idei,

Sint cepelege 14) ele, ca unele femei .

—

.

In ziedică
15) pus calul, tot pasce și tot sare;
EI pârtă ca și hoțul odege 16) la picidre;
Deosebire numai că bietul condamnat,
De și e pus în ficre nici Erbă n'a furat...

N. Beldicenu.

$ 43. Teorie. — 0 descriere poetică e cu atât mai
frumosă cu cât poetul e în stare să ne facăa ne
gândi numai la lucrul descris şi a ne conlopi sufletul nostru cu dinsul. Ori-de-câte-ori poetul ne
face să pierdem din vedere lucrul descris Și caută

să ne vorbescă de alte lucruri streine, el face o

greşală:

descrierea îşi pierde farmecul.

aplicare. — In partea din urmă a descrierii de mat sus,
poetul ne face să ne gândim la lucruri străine de obiectu
l
descris. Ast-fel în următârele versuri:
|
O punte uriașă pe apă se întinde
Ca şi acea pe care grăbesc proştii la Rail...
(Gâscele)
Se linciuresc în apă și numai tac din gură,
Pa
dar g6le de idei
Sînt cepelege

12)
13)
14)
15)
daţi

ele, ca unele femel.

pe unde s'a scurs apa.
se scaldă,
bâlbâite,
frânghie eu care se l&gă picirele

la pășune.

16) obegi:
lanțuri.

doii& lemne care

se

de dinainte ai cailor când sînt

string

piciorelor

condamnatului ;

—
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(Calul)

|

„... pOrtă ca și /oful obede la picidre
Deosebire numai că fierul] condamnat,

De şi e pus în fiere, nici &rba na fural.
noi pierdem din vedere frumuseţile satului Bogdănesci, ce
descrie poetul, și ne gândim că poetul urăsce pe proşti, fiind-că
numai

ei ai parte de Raiă, pe unele femei, pe care le asemănă

cu gâscele, și compătimesce pe «<bieţii condamnaţi», pe care de
și îi numesce

<hoți»,

totuşi spune despre ei că nici €rba nai

furat. Aceste comparaţiuni şi reflecțiuni sînt note false care
strică cu desăvârșire sfârșitul descrierii al cărei început e frumos.
Exeroiţiul 77. — Să se arate care e partea din poesia
Bărăganul care sufere de defectul formulat în acest $.
Exerciţiul 78. — Să se facă o descriere în vorbire liberă
(prosă) dar poetică a casei, a satului sai a orașului în care
elevii ai

copilărit.

47.
DOR

Bate

ventul,

DE

DUS

bate tare,

Bate de la Răsărit,
Şi-mi aduce dor de mare,

Dor de lung călătorit.

Duce-m'aș atunci în lume,
Fără să mă& mai opresc,
Prin

pustiuri

Mari

ca golu-mi sufletesc!

fără

Duce-m'aş vița

nume,

totă,

Ca să scap de al ei chin,
Până ?'n lumea ceea-l-altă
D'unde cei duşi nu mai vin.

— 157—
Ș'atunci pe pămînt, atunce
Acei care mau
Să însemne cu

Locul

iubit
o cruce

unde m'am oprit!
T. Șerbănescu.

$ 44. Teorie
— Poeţii
.

pot

descrie nu

numai

lucruri de sine stătătâre materiale, dar şi stări
sufleiesci, adică lucruri de sine stătătâre morale.

Ast-tel ei pot descrie în mod

poetic iubirea, ura,

frica, desgustul, fericirea și alte asemenea

ce

se petrec în sufletul lor

Asemenea

descrieri

iesci, pot

fi numite,

la

individuale

simţiri

un moment
de

stări

dat.
sufle-

ca și cele prosaice, morale.

Eaplicare. — Composiţia de mai sus este o descrizre pentru
că ne arată un lucru de sine stătător: dorul de a se duce
în
lume, de a muri și de a scăpa de chinul vieții; este poetică,
pentru că descriind acestă stare sufletescă ne face și
pe noi
s'o simțim, chiar dacă nu i-am înțelege rostul; este in Zividua
lă,
pentru că se refere la un anume lucru de sine stătător,
întru
cât-e vorba

la 742
vreme
este o
nostru
scința

de

un

dor pe care

l-a simţit poetul

Șerbănescu

anume moment al vieții sale, care va fi durat câtă-va
și-apoi a putut să dispară; este morală, fiind-că dorul
simțire, adică un fenomen ce se petrece în sufletul
și nu cade sub simțirile nâstre, ci ajungem la cunolui numai cu ajutorul consciinței ($ 35).

$ 45.

Teorie. — Spre a ne face să simţim şi noi

starea sufletâscă ce se petrece în sine, poetul nu tre-

bue s'o descrie abstract, ci so lege de 6re-care
împrejurări materiale, a căror imagine să ne-o

dea cât se pote de clar și de vii. Precum dar la

—
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descrierile materiale de până aci poetul trebuia
să ne înfățișeze cât mai viii obiectul și, odată cu
acâsta, să ne facă să simțim și noi sentimentul
clar pe care-l avea față de acel obiect; la cele

morale
cât mai

din contră, poetul trebue
viu

sentimentul,

să ne înfățișeze

dar odată

cu acesta

să

ne facă să vedem cât mai vii împrejurările materiale de care acest sentiment este legat.
Ezphcare.

—

În descrierea

poetică individuală şi

morală

de mai sus, poetul ne face să simțim dorul săă, legându-l
nisce împrejurări materiale pe care ni le dă sub formă

de
de

imagini destul de vii. El ne vorbesce de bătaea vântului de
Răsărit, ce a trecut în drumul săă peste atâtea țări și acum
sosesce de peste Marea Negră, de care poetul și-amintesce
cu dor, căci pe

ea

pote

călători

departe

ca

și ventul:

Și mi-aduce dor de mare
Dor de lung călătorit...
Ne vorbesce apoi de pustiurile fără hotare, la care va ajunge
în călătoria sa, și de singurătatea (golul) sufletului s&ă:
Duce-m'aș...
Prin pustiuri fără nume...

Ne vorbesce în fine de lumea .cea-l-altă unde ar vre să
ajungă, căci ceea ce-l face să aibă dorul de dus sînt chinurile vieții de care vrea să scape. Cu acâstă ultimă imagine
poetul ar putea să-și sfârșescă poesia, dar lumea cea-l-altă de
care vorbesce ru este destul de concretă, nu ne dă o imagine vie, și atunci în ultima strofă ne arată mai viă, ne ser-

sibilisză mai bine termenul călătoriei sale
pe

prin crucea

mîntul s&ă.

.

care

cei

ce

dincolo

l-aă iubit o vor pune

de visță,
pe

moi-

—
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48.

MARȘUL OȘTIRII ROMANE
Fraţii mei 1), copii resboinici, ascultar
e ze; 3 2) dați!
lată câsul, mic şi mare armele să "mbr
ățisaţi3) .

Strigând toți într'o unire,

Spre a mumei fericire:

Salergăm

de obşte, fraţi !

Cerul vouă v& deschide, un drum fo
te *) lăudat

Ca să mergeţi cu pas mare către slavă
ne'ncetat.
Fie vouă dar în minte
Că Europa însă-și simte
In ce cale aţi intrat.
Glasul Patriei să sune în audul tuturor,

Strigând voii&: «Lenevirea rușinată sub
picior»
Toţi acum cu o strigare,
Spre

a vâstră înălțare

Să dați mână d'ajutor.

|

-

Acea armă ruginită și ascunsă în mormînt
Braţele să înferbinte; €să iarăși pre pămînt!
Tinerimea

so "ucunune

Cu îsbândi și fapte bune 5);
Pe ea facă jurămint!
/

1) Metaforă în loc de «concetăţenii meis.
2) Continuarea metaforei precedente, în loc de «Patriei».

3) Termen

improprii

pentru

capucaţi»,

«luaţi».

4) Superlativul în poesie face totd&una un efect prosaic,
5) Tinerimea, luptându-se cu acea armă şi eşind victori6să,
să fie încununată, Poetul rapârtă prin melonimie încoronarea nu la cel
ce portă
arma, ci la arma însă-și,
Literatură

şi Sl,

cl. IV, Dragomirescu.

11

—
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Inaintea fie-cărui îndestul v'ați umilit;
Indestul şi lenevirea cu grei somn
Acea sârtă fără milă,
Sai de voe sai de silă,

va

stăpânit;

In sfârșit va slobodit.
Priviţi slava de aprope;

voi în urmă-i ați călcat

Și pe fruntea fie-cărui rada ei a luminat;
Deci la arme dați năvală
Şi pe rând eșiți cu fală,
Căci vulturul s'a 'nălțat!
El sub aripă-i v& chemă și vestesce ca să sciți
Că d'acuma înainte Mazie6) să vă numiţi;
Deci d'acuma înainte

Alergați câ/ mai ferbinte ?),
Laure5)

să dobiîndiți.

Intr'acestă cale sfintă înfruntaţi ori-ce nevoi;
" Biruința pretutindeni să se ție după voi,
Și strigaţi c'o glăsuire:

«Slavă, dragoste, unire
«În veci fie între noi!»
Inainte-v& vrășmașii să aplece fruntea lor,
Să-și cunâscă neputința, ca să scape de omor;
Dar atunci a vâstră mână

Spre ei fie mai blajină,
Dându-le și ajutor.

-"6) Nu se: mai întrebuintăză în stilsever. In locu-i ar trebui «națiune».
: 7) cât mai entusiasinaţi; E o metaforă învechită.
8) In loc de formă mai corectă: «lauri».
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Bărbăţia şi
Incă curge
Ce la
Şi nu
Ca un

virtutea aici încă se găsesc;
printre?) vine acel sânge strămoșesc,
vreme se arată
pere niciodată,
dar Dumnedeesc.

Pe câmpia
Până când
Și pe
Să nu

românescă, tot tăcere până când?
de arme plină să nu sune când şi când?
'ntinsa ei lățime
6să cu iuțime

Cetele mereu la rând?.

Ai,

şcâla biruinţei într'o vreme

a stătut,

Ale căreia ruine se văd încă vechi de mult 10);
Dar acum fără zăbavă
Acea strămoșescă slavă
Va să €să î minut 1),

Glasul nostru strigând: <arme!» pe strămoși a deșteptat,
Ale cărora țărâne!?) în morminte s'ai mișcat
Ș'a lor umbre ?n veci tăcute
Stai cât colo 13) nev&dute,

Privind stegul înălţat.

Ce privire dulce mie! Stegul fâltâe în vent;

Armele lucesc și slava ese iarăși din mormînt;
Tinerimea îndrăsneță,
Mândră, falnică, măreță
Ușor calcă pre pămint.
9)
10)
11)
12)
13)

Corect: prin.
învechite de multă vreme. Nu e pleonasm,
Forma seridsă a expresiunei familiare şi barbare
Mai puţin poetic decât «a cărora țărână».
Era mai bine să lipsescă.

«la minut».

-

—
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Lacrimă de bucurie, curgi, ah! curgi neincetat!
Vecuri sînt de când ascunsă p'al meu pept tu n'ai picat.
Arma, iată că lucesce!

Slava iată că zîmbesce!
Stegul, iată-l s'a 'nălțat!14).
V.

Cârlova.

$ 46. Teorie. — Poeţii ne descriu sentimentele
lor, şi când ei le descrii frumos şi clar, noi le
gustăm,

adică

ni-le

representăm

în

minte

şi ne

simțim mișcaţi de ele, chiar dacă nu le-am încercat niciodată în vi€ţa nostră şi chiar dacă nu

am av6

niciodată prilejul să le încercăm. Acesta

însemneză că sentimentele poetului sînt adesea
streine de sentimentele n6stre și, dacă le-am
gustat frumuseţea, nu va să dică deloc că sînt
ale nostre,

că credem

în ele și că le adoptăm ca

motiv de conduită în vița nostră. De multe
ori însă sentimentele descrise de poeţi corespund cu sentimentele pe care trebue să le aibă
un bun cetățen. In acest cas noi nu numai le
gustăm frumuseţea, dar ne și simţim totă fiinţa
cuprinsă de ele. ne entusiasmăm de ele şi tindem
să facem

din ele un

motiv

de activitale

în

vi€ţa

nostră. Poesiile ce conţin sentimente streine de
noi se numesc ariistice, iar cele ce cuprind sentimente care întăresc sentimentele nostre se numesc sociale.
13) Minunată strofă, care dă pe faţă adevărata
acestui poet mort aşa de tinăr (1809--1831).

vocaţiune

poetică a

—

Ezphicare—In

poesia
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«Dor de dus» poetul ne înfățişeză un

sentiment trist ; desgustul de vicță, dorința

de a muri,

adică un

sentiment pesimist. Noi putem gusta frumuseţea cu care este
înfățișat, fără ca printracesta să începem și noi a fi pesimiști,
a uri vicța și a dori mârtea. Din contră poesia < Marşul oștirii
române» cuprinde sentimentul de îmbărbătare ca să luptăm
pentru salvarea Patriei, sentiment care se află în inima oricărui bun cetățen. Acest sentiment nu numai ne încântă prin

frumuseţea cu care e exprimat, dar ne şi entusiasmeză, ne
cuprinde tâtă ființa și ne face mai ușor să fim gata a ne
jertfi pentru Patrie. <Dor de dus» e dar o poesie artistică,
iar «Marşul oștirii române» este o poesie socială.

Exereiţiul 79. — Să se caracteriseze poesia
punctul de vedere al conţinutului.

următâre, din

49.
«<RESUNETUL»
(Marşul

Deșteptă-te,

Române

anului

1848)

din sopnul cel de morte

In care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum

ori niciodată,

croesce-fi altă sârtă

ori niciodată,

să dăm

La care să se 'nchine și crudii t& dușmani.
Acum

dovedi în: lume

Că ?n aste mâni mai curge un sânge de Roman
ȘI că în a n6stre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un

nume

de Traian.

Inalță-ţi /aza frunte şi cată 'n jur de tine
Cum stau ca bradii n munte voinici sute de mii |

Un semn ei mai aşteptă și sar ca /upii *n stână :
Bătrâni, bărbaţi și tineri din munţi și din câmpii.

—
Priviţi,

mărețe

umbre,
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Mihaii,

„Stefan,

Româna naţiune, ai voştri strănepoți,
Cu brațele armate,

Corvine,

cu focu/ vostru "n vine,

Vicţă 'n libertate ori morte strigă toți.
Pe voi vE nimiciră
Și 6rba neunire la
lar noi, pătrunși la
Jurăm că vom da

a pismei reutate
Jfi/cov și Carpafi ;
sufiet de sfinta libertate,
mâna să fim pururea frați.

O mamă

de la Mihaii

văduvită

cel Mare

Pretinde de la fii-și adi mână d'ajutor,
Și blestemă cu lacrimi în ochi pe ori și care
Ce 'n ora de pericol s'ar face vîndător.
De fulgere să piară, de trăsnet și puciosă,
Or-care sar retrage din gloriosul loc,
Când patria, —a sa mamă, cu inimă duisă
Va cere ca să trecem prin sabie și foc!

N'ajunse iataganul barbarei „Sezi-/uue,
A cărei plăgi fatale și adi le mai simțim,
Acum

se vâră

Cnuta

în velrele străbune ;

Dar martor ne e Domnul,

că vii nu o primim!

N'ajunse despotismul cu 'ntrega lui orbie,
AL cărui jug din secoli ca vitele-l purtăm,
Acum se 'ncercă crudii, în 6rba lor trufie,
Să ne răpescă limba; dar numai morţi o dăm.
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată,
Uniţi-vE în cuget, uniți-vE 'n simțiri!

Strigaţi în lumea largă, că Dunărea-i furată
Prin intrigă și silă, vic/eze uneltiri 7

—

Preoţi, cu crucea 'n
Devisa-i libertatea şi
Murim mai bine 'n
Decât să fim sclavi

165—

frunte!
scopul
luptă cu
iarăși în

Căci 6stea e creștină,
ei prea sfint;
glorie deplină,
vechiul nost pămînt!
Andrei

Mureşanv.

OBSERVĂRI
STILISTICE. — In acâstă descripțiune poetică a unei stări sufletesci de speranţă, de
indignare şi de îndemn entusiast, poetul întrebuinţâză,
pe lângă cele sciute, şi următârele particularităţi stilistice:
1. Sinecdoca, adică punerea unui cuvint în locul
altuia, care are un înţeles mai cupringător sai mai
puţin cuprinqător decât dînsul.
Explicare.

—

Astfel, în loc de:

Strigaţi în lumea

largă

că Țările Române

sînt furate,

poetul pune în loc de termenul cuprindător «Ţările Române», termenul care are un înţeles mai restrîns, referindu-se numai
parte din Ţările Române — Dunărea, şi ast-fel trasa
Strigaţi
face mai

în lumea

largă că Dunărea-i

mult efect decât cea de mai

la o

îuraţă,

sus.

2, Blestemul sau împrecațiunea, adică “chemarea
plină de vioiciune a relelor celor mai grâznice asupra
unei fiinţe sait un lucru.
Explicare. — _Ast-fel, spre a întări şi mai mult
turor Românilor în contra Ungurilor, poetul châmă
contra acelor Români care n'ar lua arma de luptă:
De fulgere

să piară,

de trăsnet

curagiul tutrăsnetul în

şi puci6să

Ori-care sar retrage din gloriosul loc.

Exerciţiul 80. —

Să se învețe

pe

din

explice particularitățile stilistice subliniate.

afară şi să se

—
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—

50.
DEȘTEPTAREA

ROMÂNIEI

1848

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemiș
care,
„N'audiţi prin somnul vostru ace/ £las trium
fător |),
Ce se 'nalță pân” la ceruri din a lumii dește
ptare,

Ca o lungă salutare
Cătr'un falnic viitor?

Nu simţiţi inima vâstră că tresare şi se bate?
Nu simțiți în pieptul vostru un dor sfint Şi român
esc
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate,

Ce pătrunde și resbate
Ori-ce suflet omenesc ?

lată lumea

se deșteptă din adânca-i letargie!

Ea pășesce cu pas mare cătr'un țel de mult dorit.

Ah!

treziţi-v& ca dinsa, frații mei de Românie!
Toţi sculați cu bărbăție,
Diăa vieții a sosit!

Libertatea

*'n fața lumii a aprins un mândru

Ş'acum nemurile tâte către dînsul aţintesc

s6re,

Ca un cârd de vulturi ageri ce cil-aripi mântuitâre

Se cerc vesel ca să sbâre

Către sorele ceresc!

|

1) Metonimie. E vorba de revoluţia de la 1848 din
Franţa, Germania,
Austria, etc., care prin glasul poporului cerea
libertatea şi egalitatea
tuturor claselor sociale.

— 167 —
Numai
Numai
Numai

Până

tu,
tu
tu
La
La

popor Române, să zaci vecinic în orbire?
să fii nevrednic de-acest timp reformator ?
să nu iei parte la obştesca înfrățire,
obștesca fericire,
obștescul viitor?

când să credă lumea,

o! copii de Românie,

C'ori ce dor de libertate a perit, s'a stins din voi?

Până

când să ne tot plece cruda,
Și, la caru-i de trufie,
Să ne 'njuge ca pe boi!

Grba tiranie

Până când în țara nâstră tot sfreinu/2) să domnescă?

Nu sinteți sătui de rele, n'ați avut destui stăpâni?
La arme, viteji, la arme, faceți lumea să privescă
Pe câmpia românescă
Cete mândre de Români!

Sculaţi frați de-acelaș nume, iată timpul de frăție!
Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi

Aruncați brațele vâstre cii-o puternică mândrie,
Și de-acum

pe vecinicie!

Cu toți mânile vă daţi!
Hai copii de-acelaş sânge! hai cu toți într'o unire,
Libertate-acum sau morte să cătăm să dobîndim,
Pas, Români, lumea ne vede... Pentri-a patriei iubire,
Pentru-a mamei desrobire

Vicța nâstră să jertfim!
2) La 1848, când a fost scrisă acestă poesie, Rusia avea mare infiuență în afacerile țării; nu mai vorbim de Turcia căreia îi plăteam
tribut.

—
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Fericit acel ce calcă tirania sub picidre,
Care vede 'n a lui ţară libertatea re'nviind!
Fericit, măreț acela care sub un falnic s6re
Pentru Patria sa mâte,
Nemurire dobindind!
V.

Exercițiul 81. —

Să se citescă; să

se

Alecsandri.

caracteriseze și să

se arate ce particularități stilistice predomină în acestă poesie,

Exerciţiul 82. — Să se compună

tică un îndemn

de luptă pentru

în vorbire liberă și poe-

unirea

tuturor

Românilor.

51.
ODĂ OSTAȘILOR ROMÂNI
Juni ostaşi ai ţării mele,

însemnați

cu stea în frunte!

Dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei şoimani de munte!

Am

cântat în tinereţe strămoşesca

vitejie,

Vitejie fără sem&n pe-acel timp de grea urgie,
Ce la vechiul nostru nume ai adaos un renume,
Dus pe Dunăre în Mare şi din Mare dus în lume!

Vin acum, la rândul vostru, să v'aduc o închinare,
Vin cu inima

crescută şi cu sufletul mai tare,

Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în faţă,
Voi, nepesători de morte, disprețuitori de vicță,

Ce-aţi probat cii-aventul vostru lumii puse în mirare,
Că din vultur vultur

De la Domn

nasce,

din stejar stejar răsare!

pân' la opincă, duşi de-o sârtă norocâsă,

V'aţi legat în logodire cu isbânda glori6să
Ş'aţi făcut ca să pricepem a trecutului mărime,
Mesurându-vă

de-o semă

Ş'arătând, precum
Cine-am

cii-a strămoşilor 'nălţime,

prin nouri mândrul sâre se arată,

fost odini6ră, cine iar vom

fi odată.
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Să trăiţi, feciori de oste ! Domnul

Sfint să vă ajute

A străbate triumfalnic în cetăţi şi în redute,
Ca

la Rahova

cu tunul,

ca la Griviţa

cu sborul,

Ca la Plevua unde astădi cei întâi aţi pus piciorul,
Infruntând pe-Osman-Gaziul, şi prin fapt de bărbăţie
Ridicând o ţară mică peste-o mare 'mpărăţie !
O, viteji de viță veche! Audiţi în depărtare
Acel vuet fără nume ce r&sună ca o mare?
Sint bătăile de inimi ale 'ntregu-i nem al nostru,
Ce adună, di şi n6pte, dorul lui cu dorul vostru
Sint versările de lacrimi pentru-acel care se stinge,
Sint urările voi6se pentru-acel care învinge !
O! Români,
Vedeţi voi

în faţa vostră, colo 'n tainica cea zare,
o radă

vie

care

'ncet,

încet

resare,

Străbătând prin umbra desă de lungi seculi adunată?
E voiosul

fapt de diiia

mult. dorită,

mult visată,

E lumina re'nvierii, e luceferul sperării,
E triumful luptei vostre, sorele neatărnării !
Dragii mei!

Din focul luptei oţeliți când v'eți întorce,

La cămin, unde Românca aşteptând suspină, torce,
Tot poporul: rudă, frate, soră, mamă şi părinte,
Ca la Domni, cu pâni şi sare, vor eşi vob& 'nainte;

Căci din voi fieşte-care pârtă 'n frunte o cunună
Şi de gloria de astădi şi de gloria străbună !
Pas dar ! pas tot înainte! timpul vechiii din noii zoresce !
Viitorul României dat-ai mugur ce'ncolţesce!
O, copii! de voi sînt mândru, simt acea mândrie

Care cresce cu mărirea unui nem

mare,

în deşteplare.

Mi-am vă&dut visul cu ochii, de-acum pot să mor ferice!
Astădi lumea ne cunâsce : «Român» dice, «Viteaz» dice.
V.

Alecsandri,
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$ 47. Teorie. — Descrierile poelice care aii de
obiect o stare sufletescă puternică a autorului faţă

de

unul

sai

mai

lirice saii ode.
numesc

multe

lucruri,

se numesc poesii

Odele ce conţin o iîmbărbătare se

marșuri.

Ezplicare—n composiția de mai sus poetul Alexandri își
exprimă sentimentul sfă de admiraţiune față de ostașii Ro-

mâni

care

ati cucerit Plevna în r&sboiul Româno-ruso-turc

anul 1877, și a
descrie

întrînsa

consfințit independența

pe

acești

din

ţării 'nâstre. El nu

ostași decât numai întru

cât acestă

descriere scâte mai mult în evidenţă acel sentiment de admirațiune. Descrierea e dar individuală, dedrece sentimentul
de admirațiune ce constitue fondul poesiei este o stare sufletescă pe care poetul a avut-o /4 24 montent dat ; și în acelaș
timp zzora/ă pentru că stările sufletesci, și deci și acest sentiment, nu vin la cunoscința n6stră prin simţuri, ci prin con-

sciință. Fiind individuală și morală, este în acelaș timp o
Poesie lirică sai odă, pentru că simţirea ce descrie este forte
puternică.

Poesiile 48, 49
nilor pentru

OBSERVĂRI
sentimentul

şi

libertate

50, conţinnd

o îmbărbătare

a Româ-

și glorie, sînt zzazșuri.

STILISTICE
— Poetul
.

ne înfățişeză

săi de admiraţiune între altele şi prin par-

ticularitatea stilistică numită aposifiune sai definițiune,

care este un fel de epitet compus din substantive și
determinative pe care atribuindu-le obiectului ce-l impresion&ză, vădesce mai mult simţirea faţă de dînsul,
|

icare. — Alecsandri spre a-şi arăta sentimentul săă de ad-

iraţiuhe faţă de ostaşii noştri îi numesce:

Dragii mei, vultani de câmpuri,
dragii mei, şoimani

de munte

Voi, nepăsdtori de mârie,
desprețuitori de vițg

—
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Să trăiţi, fecioră de Gste!
O, viteji de viţă veche
şi ne arată cât de mult îi preţuesce
de prețuit şi pentru noi,

Şi 'cât de mult

sînt vrednici

Exerciţiul 83. — Să se spună care din "descrierile poe-

tice de până

acum

sînt lirice.

52.
DUMNEDEU
Tu,

Putere

Creatore,

Ce dai viâţă și mișcări!)
Și la legi neschimbătore
Pui?) sublimele-ți lucrări;
Nu

scim

ce-i a ta natură,

Insă scim că tu trăesci
Şi a lumilor făptură
Causă sublimă ești.
Tu ai cununat eterul,
Cu

"'ntuneric şi lumini

Ai încins ferice cerul
Cu planeţii tăi diviui8).
Zorilor în dimineţă
Dai frumssele culori;
Văilor le dai verdâţă
Roia o reverşi pe flori.
Dilelor le dai splendâre
Florilor profum 4) divin 5)
1 Mai poetic este singularul,
2) supui.
3) Vorbă

de prisos,

lui Damnedei
E un pleonasm.

căci din

momentul

ce

s'a dis că

planeții

(eai tăi») se înțelege prin chiar acâsta că ei sînt

sînt ai

divini.

4) Neologism mai poetic decât sinonimul s&ă «parfum».
5) Adjectivul «divin» revine de
ceea-ce face un efect neplăcut.

doit

ori

prea aprâpe

una

după

alta,

—
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Serilor le dai r&core
Aerului sborul lin.
Cu divina€) ta suflare,
Tu ţerâna înviezi,
Şi la prima ei mișcare
Cu cuvintul o veghezi?).
Nu-i amdre5) mai curată
Mai sublimă pe pămînt;
Fericit cel ce se "mbată
In exlasul?) t&ă cel sfint:
Nu aduce obosire,

Fiorile-i nu vestejesc19)/

Dacă vi€ţa are chinel!),
Lângă-atâtea mulţumiri,

Relele fac mai senine
Fragedele!:) fericiri.
Dar !) e vi6ța dată noăă
Cela care rie-a creat,
Nu era dator el noi&
Țilele ce ni le-a dat.
D.

Boliotinenu.

$ 48. Teorie. — Când descrierea poetică, fie mo:
rală, fie materială, a unui lucru e făcută de poet

mai mult

cu scop

de a ne

înfățișa

frumos

acel

6) Vedi 5.
7) cu cuvîntul (înțelepciunea) ta o păzesci de
8) E un neologism învechit în loc de iubire»
9) cufundarea tuturor gândirilor şi simțirilor în
virea») unui lucru.
10) (cel ce cugetă la Dumnegeii) nici nu obosesce
11) Formă necorectă pentru «chinuri».
12) E în acusativ..
13) substantiv.

rele.
saii «amor»,
«contemplarea» (eprinici nu îmhbătrânesce,

—
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—.

lucru decât de a ne înfățișa starea sa sufletescă
față de el, atunci ea portă numele de descriere
poetică alirică (lipsită de lirism).
Descrierea poetică alirică pote fi narativă când
face parte dintr'o narațiune și slujesce spre ao
împodobi

când

saii spre a o face înțel6să; și didaclică,

e făcută

cu

scop de a ne înv&ţa ce-va cu

privire la calităţile obiectului ce descrie.
Ezphicare. — Poesia de mai sus este o descriere poetică
_alirică pentru că dintriînsa se vede mai mult intențiunea poe-

tului de a ne arăta cum își înfățișeză el pe Dumnedeii, decât
să ne trezescă în suflet simțirea pe care el o are față de Tiitorul
a tote.

Este o descriere poetică didactică, pentru că poetul ar vrea
să ne înveţe să cun6scem pe Dumnedeii așa cum ni-l arată el,
și nu alt-fel,
Exerciţiul 84. —
tice

de până

Să se spună care dintre descrierile poe-

aci sînt lipsite

de

lirism, care

dintre

ele sînt

narative și care didactice.

53.
STEFAN

CEL

MARE

In mijlocul pădurii este-o poenă

lungă

Și largă, ce foesce de 6meni ca un roii.
La capătu-i din drepta se prelungesce-o sfrungă !),
Prin care ostășimea curge ca un șivoii.
Ea intră în pocnă și se aședă 'n rânduri,
Privind la o colibă de ramuri de stejar,

1) loc strimt

de trecere.

.

—14—
In care-o umbră mare de om plecat sub gânduri
Stă pe genunchi, se 'nchină în față cun altar.
Deodată o lumină fantastic isbucnesce
Din dece 'nalți mestecăni cu fruntea 'nflăcărată.
Coliba se deschide, umbra se scâlă, cresce
Și splendid, maestâsă la 6ste se arată!
Un lung fior pătrunde mulțimea 'n admirare.

Toţi dic: «E Stefan! Stefan!»
Dar!

Stefan e cel Mare!

lată-l cărunt, dar încă bărbat între bărbaţi,
Ca muntele Ceahlăul prin munții din Carpaţi!
El întrunesce 'n sine o z7i5/ă maestate ?):
Acea care-o daă anii la consciinți curate,
Acea care resfrânge a tronului splendâre,

Ș'acea întipărită de faima 'nvingătore.
Timpul i-ai pus corână de-argint, țara de aur,
Și gloria măreță i-au pus cununi de laur.
Pe falnicii săi umeri, cu anii, sînt clădite
Neperitore sarcini de fapte strălucite,
Dar, ani și fapte, Stefan nu simte-a lor povară,
Căci dragostea moșiei, ca dalba primăvară,
In sînu-i înfloresce și îl întineresce
Pentru salvarea ţării, când ţara pătimesce.
Eroi plin de lumină, el e menit în lume
Pe seculul ce-l vede să sape al săi nume

Și să resfânde 3) rade pe secoli viitori,
Precum un sore splendid ce sparge deșii nori.
Fiinţă de-o natură gigantică, divină,
El e de-acei la care istoria se 'nchină,
De-acei care prin lume, sub pașii lor, cât merg,
Las' urme urieșe ce 'n veci nu se mai şterg,

2, o întreită măreție.
3) Forma necorectă pentru

«respândesee».

A cărora legendă departe mult se 'ntinde
Și 'nchipuirea

lumii fantastic o aprinde.

Măreț, în a sa umbră un timp întreg disparet),
Căci Dumnedeii pe frunte-i ai scris: « Zu vez A mare!»
V.

Alecsandri.

$ 49. Teorie. — Precum am avut portrete pro-

saice tot așa putem av portrete poetice, în care
poeţii ne descriii lucruri de sine stătătâre înfăți-

șându-ne

atât notele lor

cât şi pe cele morale.
Exerciţiul 85. — Să se
descrierea proprii disă; să
paragraf, arătându-se notele
ale lui Ștetan cel Mare, și
destul cu cele dise la $ 45.

caracteristice

materiale

spună care e partea ce constitue
se facă apoi aplicațiunea acestui
caracteristice materiale și morale
să se arate dacă corespunde în54.

MILOGUL

Capul Milogului spânzura într'o parte a căruțului.
Tot trupul lui e o mână de carne galbenă-vineţie; de
la coșul peptului la vale îi înnumeri câstele ; picidrele
îi sunt tăcte de sus, iar în locul lor: doit răni închise,
cârpite petec de petec. Nisce bețe subțiri îi sînt mânele cu degetele ascuţite, lungi și murdare. În tot
acest ciolan de carne nu trăia decât capul: murise
tot afară de el. Şi ochii s&i mari, negri, plânși, cu

genele sumese până la trunte priviaă adânc și blând,
fără clipire. Pe fruntea sa ca sideful i se rotocoliaă

inelele părului negru ca păcura. Pe buză îi încremenise
un surîs îndurător.
Delavrancea.

4) Ştefan este așa de mare încât în umbra lui dispare o întrâgă
epocă
mărâţă,
Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.

12
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Exercițiul 86. — Să se caracteriseze acestă descriere ; să
se arate care sînt notele caracteristice morale ale Milogului
despre

care

se vorbesce

aci, și prin ce cuvinte

sînt

arătate?

55.
MAGUL

Pe-un jeț tăct în stâncă stă țepen, palid, drept,
Cu cârja lui în mână, preotul cel păgân.

De-un vec el şade ast-fel, de morte-uitat betrâu *) ;
În plete-i cresce muschiul și muschii! pe al lui sîn,
Barba 'n pămint i-ajunge şi genele la piept.
Așa “fel di şi n6pte, de vecuri, el stă orb,

Picidrele lui veche**) cu piatra 'mpreunate;
El numără în gându-i dile nenumerate;
Și fâlfâe de-asupră-i, gonindu-se în rote

Cu-aripile-ostenite, un alb şun negru corb.
M. Eminescu,
Exerciţiul 87.——Să se caracteriseze acestă composiție și să
se arate notele caracteristice morale ce se găsesc întrinsa.

56.
TITU

MAIORESCU

Sint Gmeni ce nu 'ncap î2 cadrul de Omeni :
Sint O/impianii?) acestui pămint,
*) Inversiune:

*) Formă
lângă

bătrân,

rară pentru

«picire»,

dacă

uitat

de

morte.

«vechi». Epitetul

poetul n'ar ţinti

«vechii»

să ne dea

ar fi improprii pe

o impresie

particulară:

impresia că magul face una cu piatră, par'că n'ar mai fi ființă vie, ci
o formaţiune minerală, anorganică. Altminteri în loc de «vechii» ar fi
trebuit

să pună

1) «Cadru»

termenul

«bătrân».

în loc de «tipar» e o expresie improprie.

Inţelesul întregei

expresii subliniate este : <în tiparul în care ati fost turnați cei-l-alți
Gmeni». .
2) Deii, — care, precum se scie, erati închipuiţi de Greci că trăia
pe muntele Olimp.

—
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Prin negura vremii trecând, îi asameni

Cu-archangheli ce sună cerescul cuvint.
Grăesc ?.. Evangelii le este cuvîntul:
Discipulii sbâră pe urmele lor.
.
A lor cugetare, ca plugul pămintul,
Brăzdeză ideea în sacrul ogor?).
*
*

*%

Priviţi-l!. . În cadrul vieţei apare
Figura-i frumosă de cugetător.
O Zâmplă4) superbă

e fruntea-i,

sub care,

Din umbra-i lucesce un ochii scrafăfor 5).
Și totuși privirea-i e dulce și blândă;
lar craniu-i pare o boltă de cer,

Sub care se mișcă gândirea-i profundă,
Ca lumile mândre
Pe-adâncul
Ca stâncă
De gânduri
Ca stânca

în largul eter,

gândirii stă fruntea-i plecată,
'nclinată pe-adâncuri de mări;
bătută e fruntea lui lată,
d'a valului mari sbuciumări.

Lipită de stâncă,

molusca, închegă

Comori nestimate de mărgăritari,
„Ce, bâbe rotunde,

în aur se /sgă6), —

3) în sufletul omenesc. Fiind de origină divină, sufletul este «sfint»
.
(«sacru»).
4) catapitesma ; păretele ce desparte altarul de restul bisericii şi care
e împodobit cu icâne;
5) care ascruteză» saii

ecerceteză»,

«examineză

adânc»

lucrurile,

6) Bâhbele rotunde de mărgăritar sînt întrebuințate la facerea
frumâse giuvaeruri, «ferecându-se» («legându-se») în aur.

de
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Tot ast-fel sub fruntea-i se 'nchegă ideea,
Vultur ce fixcză pe chiar Dumnegei D—
Ideea senină și pură — schinteea

Furată din ceruri de un Promefei 8) |
'T. Șerbănescu.

Exerciţiul 88. — Să se caracteriseze acestă composițiune;
să se arate șirul ideilor dintr însa precum și figurile cele
mai însemnate.

'57.
ȚĂRII MELE!)
Te caut, ca 'n.vis, cum te piergi
Departe, în vîneta zare,
Cu codrii tâi, pururea verdi,
Cu lunca ta plină de sore,

Cu glasuri de clopot adânci,
De .buciume şi de cavale;
Cu albe izvore din stânci.
Cu turme mai albe 2), pe vale.

Lungi
Pe-o
Acolo
Acolo
7) Ideea

este

şiruri de case. mi-apar
gură de plaii, ca 'n poveste:
i-un prun solitar 5),
căsuţa mea este!
comparată

prin

metaforă

cu

un

vultur

care

«privesce

drept» («fixeză») pe Dumnedeii, ca una: ce este o părticică dintr'însul.
8) Vegi 5 de la No. 44, Deosebirea e.numai că aci focul nu e «foc»
şi nu

e furat

adică
1)
2)
3)

de «alt» Prometeti.
E vorba de Macedonia, poetul fiind Macedonen.
«mai albe» — decât izvârele.
singuratic.

de Prometeii,

ci e «idee»,

și e furată

din

cer

de

cun»,

—
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Căsuţa uitată de mult,
Ca gropa-i pustiului pradă4);
Copil, ei mă văd şi mascult
Sub streșina5) ei, prin ogradă.
De câte-ori, îngândurat,

|

Sta bunul 5) proptit de-un părete,
ŞI eu, ascultându-l mirat,.
Priviam la căruntele-i plete!
Şi mama ţesea în r&sboiii
Doinindu-mi viers dulce de jale;
Măicuţă,

te văd

Stringeudu-me

Şi tata. venia
Și ?n casă era

cum

te 'ndoi?),

*n braţele tale!

din străini;
s&rhătore,

.

Şi 'n dâluri cu miros de pini, -.
Şi "n valea
cu miros de flâre. .
lar miei ardeau în frigări,

Și hora prindea să se "'nșire.
Cu

fete, flăcăi și cântări...

Acolo

erai, Fericire 8)!

4) Este pustie căsuţa:ca inormîntul;
verbul «a fi». Faptul că sâr mai înţelege

Vorba

di» din

«grâpa-i»

că pâte fi şi pronumele

este

de dativ,

dă nascere la un echivoc saii dublu înţeles, — ceea-ce e în contra clarilății.
Ă
5) Altă formă tot aşa de permisă ca şi «streşina».
.
6) bunicul,
7) «Cum te pleci» sait acum te apleci», «cum te înelini» ar fi mai
proprii de

cât

«cum

te îndoi».

8) Tabloul din acestă strofă ne amintesce pe acela descris în «San Marina» de D. Bolintinânu. (Vedi Cartea de citire «Românismul») deosebirea
numai că acolo era descrierea serbării la dus, iar aci e vorba de întors.

—
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în strimtul hotar,

Sub simpla păstorului haină,
Tu?),

mult

căutato

'n zadar,

Domniai zimbitore şi 'n taină. Fugend de-a palatelor bolți,
Tu stat-ai, de farmec cuprinsă,
Sub sfinta iconă din colț
Și candela vecinic aprinsă
Şi tors-ai pe prispă fuior,

Cântat-ai din fluer la turmă !€);

lar ei m'am tot dus călător
Să caut în lume:a ta urmă!

De sete1!) şi trudă învins,
Spre

tine

'ntind

braţele

iarăși;

Copii, noi tovarăși ne-am prins,
Să fim şi la morte tovarăși 12)!
G.

OBSERVĂRI
poetul
pentru

STILISTICE. —

Murnu.

In acâstă descriere

isbutesce să ne misce inima de drag şi dor
vi6ţa din ţara lui, pe când era copil, chiar dacă

9) Tu, Fericire! — E o «prosopopee».
10) Tu, Fericire, te găsesci şi stai în loc ca fermecată, în vicța patriarhală, în care âmenii sînt pătrunşi de sentimentul religios şi-şi arată
acest

sentiment

lor; în care

ținând

icne

în casă

şi candela

femeile torc fuior, iar bărbaţii

dela... = Şi sub candela...

vecinie

păzesc

aprinsă înaintea

turmele,

Şi

can-

i

11) Prin metaforă în loc de: «dor».
.
12) Pe când eram copii, eti, poetul și tu, Fericire, ne-am prins tovarăşi
acolo în sînul țării mele; acum vreaii să te regăsesc tot acolo şi să trăim
împreună până la mârte. Sai și mai prosaic: Eram fericit când eram
copil şi trăiam în ţara mea; vrea să fiă și acum fericit trăind până
la mârte în sînul țării mele,

—
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noi în realitate n'am iubi acea ţară şi acel fel de viţă
($ 46). EL isbutesce să facă acâsta, întrebuinţând cu
deosebire mijlocul stilistic, cunoscut sub numele de:
Personifieare sai prosopopee, prin care poetul îşi
închipue lucrurile neînsufieţite ca fiinţe însufleţite. Ia
acâstă bucată avem doiiă personificări: a) personifi-.
carea ţării și b) personificarea fericirii care se găsesce
în traiul ce duc Gmenii în acea ţară.
Exercițiul 89. — Să se caracteriseze acestă composițiune
arătându-se: a) care e simțirea poetului; b) care sînt notele
caracteristice mai frumose prin care-și exprimă simțirea; c) care
din aceste note sînt de natură morală și care de natură materială; dacă este lirică saă alirică ; iar dacă este alirică, să se
spună dacă este didactică sati narativă.

Exerciţiul 90. — Să se facă o composiţie poetică în vorbire liberă în care să se descrie frumuseţea vieții de copilărie
în țara nâstră.

58,

LA SEVASTOPOL)
In sgomotul de tunuri ce tună ne'ncetat,
La Crîm, pe triste ț&rmuri, m& primblu întristat,
Și 'n cale-mi, pretutindeni, calc țernă de morminte,
Sub care zac pierdute grămedi de oseminte.
Pe cerul alb.de tâmnă sbor' bombele vuind
Și cad printre risipuri, ca fulgerul trăsnind;
Pămîntul împrejuru-mi, săpat în lungi Zrazsele ?),

E plin de arme rupte, de glonți și de ghiulele.
Un şir de mari corăbii stau înnecate 'n port;
Oraşul

Sevastopol,

ars, dărâmat

1) O vestită cetate în Crîm sai Crimeea.
2) şanţuri de apărare, Franțuzim.

şi mort,

—
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Intinde pe o culme ruina sa măreță,

Fantasmă învelită cun giulgiă de-a/bă ceă 3)|
O, ce spectacol
Cu fală-acoperite
Cât sânge, câte
Pentr'un onare

mare de mari deșertăciuni
de-a gloriei cununi !
chinuri şi câtă grozăvie
despotic €) şi Grba sa trufie!

Trecut-aii pe aice cutremur sfărmător ?
Potop trimis din ceruri cu foc pedepsitor ?
Nici aprigul cutremur, nici flacăra cerescă —:
Dar ait trecut urgia și ura omenescă |

Şi
O
Și
Pe

aă lăsat în urmă grămadă la un loc
lungă risipire cenușerită ?n foc,
multe, fără număr, de tainice morminturi
care sfinta cruce se clatină de venturi!...

Când va sosi, o! Dâmne, un timp mai mângăios
In care să pătrundă cuvîntul lui Christos?

Să piară dușmănia din trista omenire,
Să nu mai fie omul unltă -de peire?

Când

resări-va

'n cerură frumosa,

blânda

di,

Ce din orbire cruntă pe regi îi va tredi

Ş'a respândi în lume simțiri mântuitâre,
. Dreptatea, libertatea frăția ?ntre popsre ?...
'3) Cuvintele «albă şi ceță» se împreună la citire
și par'că formăză
un cuvînt noii ce sună urit: dalbăceţă». E o greşţlă în
contra armoniei.
4) E vorba de Nicolae II, Țarul Rusiei care, credându-se
mai puternic

decât

era

vorbesce

într'adevăr,

de «6rba»

lui

a

provocat

atrufie».

r&sboiul

Crimeei.

De

aceea

poetul

—
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Pierdut în gânduri ast-fel pe câmp
Şi 'ntr'o adâncă

rîpă, cu jale m&

mă rătăcesc
opresc

Lâng'un mormânt, la umbră, sfărmat de-o bombă grdsă5),
Ce din văzduh

căduse pe marmura

Se sparse?) bomba

luci6să.

"n două, şacuma negru-i sîn,

Ca tristă cup'a morţii, de roăă era plin;
lar din mormîntul rece, prin marmura sdrobită,

Crescuse și 'nflorise o mică mărgărită.
O, taina Providenţei!....

UWu/ta de omor 7)

Se schimbă pentru paseri în vas recoritor!
Din mârte, nasce vița, din întuneric, s6re,
Din ţerna mormintală, r&sare dulce flore!

O,

Dâmne! fie, fie ca sângele vărsat

Pe sub aceste ziduri, întrun r&sboii turbat,
Să dee-o râdă bună, un drept de renviere
Pentru-a mea țară scumpă ce zace în durere!
V.

Alecsandri.

$ 50. Teorie.
— Când, în tabloul pe care-l face
despre o privelişte 6re-care, poetul găsesce prilej
să facă necontenit reflecții (cugetări) care se raportă
la Dumnedei,

la sorta lumii, omenirii sai patriei,

atunci el face o poesie
templaţiune.
5) Epitet lipsit de proprietate.
buinţeză

determinarea

de

«gros».

descriptivă
Pentru
Gros

numită

lucruri rotunde
putea

fi numai

con-

nu se între-

peretele

bombei

sparte, dar acâsta nu sar fi putut înțelege din context decât cu doiiă
versuri mai jos, și deci n'ar fi putut înlăturat prima greşală.
6) Mai bine: «se spărsese». Vedi în ultimul vers al strofei «crescuse
şi "nflorise».
7) Metonimie : «bomba».

—
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Explicare. — Composițiunea de mai sus
pentru că în ea poetul ne înfățișeză un lucru

este o descriere
de sine stătător:

priveliștea din jurul Sevastopolului în timpul resboiului Crimeei
;
este poetică,

pentru

că el, înfățisându-ne

acestă

priveliște, ne

înfățiseză cu claritate și sentimentele de gr6ză, de minunare
şi de speranță pe care le-a simţit în faţa ei; este /ndividuală,

pentru că acea privelişte e o ape privelişte care a fost
numai o dată în lume; este o coutemplațiune, pentru că
poetul
a) arătându-ne grozăviile ce vede, el reflecteză la
deşertă-

ciunea gloriei

desastrul,

omenesci, la trufia monarhului

la un viitor de pace

în omenire;

cum vicța răsare totuși din acele grozăvii,
misterul vieței și la renascerea Patriei.

OBSERVĂRI STILISTICE.—Ca

ce-a

provocat

și 4) arătându-ne

el

reflecteză

la

să ne impresioneze

mai mult, postul întrebuinţâză cu deosebire doăă particularităţi stilistice însemnate:
1. Fzclamaţiunea saă isbucnirea sentimentelor vii
arătate prin interjecţiuni sai prin determinative de
mirare. Eacă vre-o câte-va exclamaţiuni :
O! ce spectacol mare de mari deșertăciuni
„Cu faP acoperite de-a gloriei cununi !
Cât sânge, câte chinuri și câtă grozăvie
Pentr'un monare despotic şi 6rba sa trufie!
O tain'a Providenţei !

2. Interogaţiunea saii întrebarea pa care poetul o face

fără

să aștepte vre-un răspuns.

gaţiuni:

Trecut-ait

Potop

pe aice cutremur

trimis din ceruri

Iată mai multe interosfărmător?

cu foc pedepsitor ?

Când va sosi,... un timp mai mângăios
In care să pătrungă cuvîntul lui Christos ?

—
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3. Antitesa sau oposiţia a două idei sait simţiri contrarii. In ac6stă poesie avem următârele antitese caracteristice:
Unăltă de omor
Se schimbă

pentru

pasâri

în vas răcoritor;

Din morte nasce vicța,
din întuneric, s6re
Din fărna

mormântală

răsare dulce flăre.—

Exerciţiul 91.—Să se caute şi alte exclamațiuni, interogațiuni şi antitese în acestă bucată poetică.
b. Descrieri

generice.

59.
IANUARIU

Frigul, scriitor pe gemuri,
Cu zăpedile se jocă
Şi le schimbă ?n promorcă!)
Atârnând ciucuri de ramuri.
Din ferestra-mi îngheţată,
Stai uitându-mă la cer:
Norii,

Sai

plumbuiţi

de ger,

strins pată lângă pată.

Trist şi singur ca un greer

Velul timpului rupendu-l,

Eu aştept să-mi torcă gândul
Intr'un colț mai cald de creer?).
1) chiciură ; brumă.

2) Strofă cam obscură. Inţelesul ar fi: «Ei, singur și trist ca un greer,
caut să înţeleg tainele vremilor, şi aştept să mi se desfăşâre în gând
amintiri

mai

dulci

şi mai

fericite

decât

acele

taine».

—
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lar afară numai
Subţiratec

fumul

îşi ia sborul;

Eu îmi leg de dinsul dorul
Şi 'n văzduhuri îi daă drumul.
Duilii

Zamfirescu.

$ 51. Teorie. — Descrierile poetice pot să aibă
de subiect nu numai lucruri individuale ci Şi categorii întregi de lucruri ca şi descrierile prosaice.
Ele portă atunci numele de generice. Este însă o
nare deosebire dintre descrierile generice prosaice
și cele poetice: cele prosaice caută cu îngrijire să .
al€gă și să rânduescă notele comune la toți individii
ce intră în categoria descrisă, insistând cu deosebire asupra celor ce deosibesc mai bine acestă
categorie, de alte categorii asem&nătâre; pe când
cele poetice ia de la categoria de lucruri de
descris numai câte-va note care, ce e dreptul, sînt
comune mai mult sai mai puţin la individii ce

intră într'insa, dar ele sint menite să alcătu&scă
o imagine

individuală în legătură cu o stare su-

fletâscă individuală care dor represintă sau sim-

boliseză acea categorie,
generalitatea ei.

iar

nu o

determină

în

Exphicare— Composiţia de mat sus este o descriere, pentrucă
ne înfățișeză un lucru de sine stătător «luna Ianuarie»;
este

generică

pentru-că

se

raportă

nu

numai

la

luna

Ianuarie

dintrun anume an, ci în genere la ori-ce interval de vreme
de la noi ce pârtă acest nume, și deci la o întregă categor
ie
de individe care se asemănă între dînsele. Acestă descrie
re
generică este însă poetică, pentru-că, de şi se raportă la o întreg
ă

—
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categorie de individe, ea totuși nu constitue decât o imagine
individuală și o stare sufietescă individuală, chemate amândouă

să simboliseze luna lanuarie. In adevăr, poetul ne arată pe de
o parte ferestrele. sale înghețate, ramurile pline de promorâcă,
norii plumburii și fumul ce ese din coşuri, tâte note comune
vremii din lanuarie, dar nu ni le înfățișeză ca note comune
la tâte lunile

cu

acest nume

ci ca nisce

lucruri individuale,

concrete pe care le-a vădut întrun moment dat din luna
Ianuarie și din care alcătuesce o imagine individuală concretă;
pe de altă parte el ne arată cum gândirea sa cerceteză tainele
trecutului, cum așteptă să dea peste
fine, dorul s&ă de lucruri fericite se
nemărginire, odată cu fumul subțire
comune ale unor stări sufletesci care

amintiri. dulci, și cum, în
înalță spre ceruri, spre
al coșurilor,
— tâte, note
sar pute petrece în noi

în luna lanuarie, dar care nu caracteriseză o categorie de stări
sufletesci, ci o stare sufletescă individuală, anumită, pe care
poetul a avut-o la un moment dat din luna Ianuarie. Imaginea
individuală concretă a înfățișării lucrurilor şi starea sufletescă
individuală a poetului se întrunesc întrun singur tabloii care
simboliseză sai represintă «luna Ianuarie», și ne face să simțim
frumusețea înfățișării ei.
Exerciţiul 92. —

Să se spună care e cel

mai potrivit epitet din

acestă bucată,

mai

ce figură

frumos și

însemnată

e

în strofa întâi, care e cea mai frumosă strofă şi pentru ce,
Exerciţiul 93. — Să se citescă și să se caracteriseze poesia
«Secetă».

60.
„MIEDUL ERNII
In păduri trosnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par înghețate, cerul pare oțelit,
Jar zăpada cristalină pe câmpiă strălucitâre
Pare-un lan de diamanturi ce scârție sub picidre.

—

Fumuri
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albe se ridică în văzduhul

scânteios

Ca înaltele colâne za 1) templu maestos,
Şi pe ele se așcdă bolta cerului senină,
Unde luna își aprinde farul tainic de lumină.

O! tabloii măreț, fantastic!... Mii de stele argintii
In nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.

Munţii sînt a lui altare, codrii, organe?) sondre3),
Unde Crivăţul pătrunde scoțând note 'ngrozitâre.
Totul e în neclintire, fără viță, fără glas;
Nici un sbor în atmosferă, pe zăpadă nici-un pas;
Dar ce v&d?... în rada lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada spăimintată!
V.

Alecsandri.

$ 52. Teorie. — Descrierile poelice generice pot
fi, ca şi cele prosaice,

după cum
care

sati materiale

ai de subiect un lucru

e cunoscut

prin

simţuri,

sai

morale,

de sine stătător

sai

unul

care

nu

pote fi cunoscut decât prin consciință. Insă, pentru

ca o descriere să producă efect poetic, poetul are
obiceiul forte adesea de a însufleţi lucrurile materiale, adică de a le da stări sufletesci pe care
1) In loc de cale unuip. Este o «licență» («permisiune») poelică,
greșală care este îngăduită în versuri, nu în vorbirea liberă.

o

2) sati «orgi». «Orga» sati organul» e un fel de piano în care sunetele sint produse de suflarea aerului. Bisericile catolice sînt înzestrate
cu asemenea instrumente care dai un sunet plin de maestate.

3) ce r&sună
«sonore».

dâna

un

sunet

frumos.

E o formă

mai poetică decât

—

în realitate

nu

le ai;
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așa încât rare sînt descrie-

„rile poelice exclusiv materiale;

mai totdâuna aii

una sai mai multe note de natură morală,
tind să dea descrierii un caracter mizt.

care

Ezplicare—Composiţia de mai sus este o descriere, şi anume
un

iabloi, pentru

că ne

înfățișeză

un lucru

de sine

stătător,

în care se cuprind szpultau (în acelaș timp) mai multe alte
lucruri de sine stătătâre a căror descriere pote fi iarăși interesantă ; este goefzcă,

pentru

că ne

impresioneză

prin

mă-

reţia imaginilor ce cuprinde; este un paste/, pentru că tabloul
poetic este luat din înfățișările naturii; este o descriere
generică, pentru că se rapârtă nu numai la un anumit mied
de crnă, ci la tâte ernile când sînt în toiul lor; este pzazezială pentru că notele prin care se caracteriseză subiectul dat
sînt cunoscute prin simțuri: ger, înghieț, zăpadă, etc. Totuși,

ca să ne impresioneze, poetul personifică Crivăţul făcându-l
organist care cântă cu orga imensă a codrilor și îngrozesce
lumea cu notele sale. Acestă notă e de natură sufletescă și
tinde să dea bucății un caracter mixt.
Exerciţiul 94. — Să se caracteriseze pe basa acestui paragraf, composiția <Secetă».
|
Exercițiul 95.— Să se compună în vorbire liberă o composiție poetică

<Toiul

primăverii».

61.
SECETA

E secetă —și de căldură
Pe câmp porumbul se usucă,
Mor vitele în bătătură,
Și norii vin, ca să se ducă...

—
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Prin sat alârgă paparude!),
Şi se 'nvârtesc în danţ vide,

Iși scutur” pletele lor ude,
Cântând descântece de ploe.
Țăranii ?n cârciumă s'adună;
Pe câmp abia se mișcă-o turmă,
Tânguitor talanga?) sună,
Ciobanul a r&mas în urmă.
Cu cotul rezemat în bâtă
EI cată dus în depărtare, -—

Dar seceta posomorită
Se 'ntinde fără de hotare.
După

St. O,

Iosif.

62.
TOMNA

Nu mai sînt pe luncă flori,
Văile-s deşarie, —
Ţipă cârduri de cocori
Pribegind departe!
Și văzduhul s'a *norat,
Ninge sus la munte—
Trec

pe vale,

Turmele
1) In vreme
brăcate

la ernat,

mărunte...

de secetă, cete de femei și fete (de obiceiă Ţigănci) îm-

în bozii, merg

din

casă

în

casă, jâcă şi cântă, ca să plouă.

ceiul e ca să se arunce asupra lor apă,
cânte.
2) Talanca ; clopot de vite.

ori-de-câte-ori

sînt primite

Obi-

să

—
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Plâng tilincit), tălăngi răspund,
Sorele apune,—
Glas de bucium sună 'm fund
Ca o rugăciune...
St. O. Iosif.:

Exeroiţiul 96. — Să se citescă, să se caracteriseze și să
se arate: q) care e simţirea ce are poetul față de obiectul
descris;

4) care sînt notele

tului și care cele morale.

caracteristice

materiale

ale obiec-

63.
JIVINELE

Atâta fu voinicului :), până ce ridicâ de jos smarandul fermecat şi-l băgă în sîn ; şapoi, de atunci înainte,
tote jivinile câte se târăsc prin ţ&rână şi câte se ascund

pe sub pămînt, tâte îl cunoscură pe dinsul de stăpân:
Viezurii cu perii suri, lungi şi drepți ca țepele, şi bursucii somnoroşi, care es numai

n6ptea din vizuini ; şderii

pădureţi cu blana ruginie, desă, mâle şi frumos netedită,
şi vidrele colţate de pe malul bălților; nevăstuicele cu
trup prelung şi mlădios şi cu guşe albe, care se furişeză
printre

r&zâre,

vânând

cuiburi

de

păserele,

şi veveriţele

şugubețe 2) cu coda vâlvoiii, care sar sglobii pe crăcile copacilor ronţăind alune, ghindă şi scoruşe 3) ; pinţele 4) cu labe

scurticele la pept, iar la spate cu piciorânge, care, când
1) fluere făcute din sedrță de salcie.
1) Idiotism : «Dr atât aşteptă voinicul».:
2) care fac «năsbutii» («şotii») de care ridem,
3) pomele
șiatice,

unui

acrişâre

pom
sălbatic ce semănă
şi cam cât cireșile de mari.

4) țincul pămîntului,
șunii

un fel de

şâreci,

cu

cireșul

și care

sînt

ca şi căţeii pămîntului,

mi-

şi șobolanii.

Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu

ro-

13
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umblă, se saltă ca locustele, şi căţeii pămîntului, — de le
dice şi şuițe, — care scot capul la amicdi din găuri, ca
să latre la sore ; apoi mişunii, cei cu gropanele pline de
grâne, şi şobolanii de smârcuri) tâte lighinele, până şi
cârtiţele orbeţe şi aricii ghimpoşi, ba chiar şerpii, guşterii şi şopârlele. . ..
Al. Odobescv.

Exeroiţiul 97. — Să se citescă,

să se caracteriseze pe te-

meiul $ 48 şi să se spună particularităţile
duce mai cu semă efect poetic.

stilistice

care pro-

64.

GRIJA
- Grija

este umbra

vieţii;

Ea ne urmă!) pe pămini
Din ajunul tinereţii
Până mergem în mormint.
Peste vicță ea se 'nclină
Ca un

nor

ce ar pluti;

A măririlor lumină

Nu o pote risipi.

Nici corona 'mpărătâscă
Nici comorile lumesci
Nu pot ca să pisipescă
Grijile pe cât trăesci.
Grija mai curând se duce

Unde toţi plăcerea cred:

Unde vara?) mai viu luce
Umbrele mai mult se văd.
D.
5)
1)
chiar
2)

Bolintinenu,

locuri mlăştinâse întinşe şi depărtate.
Formă apocopată defectuosă în loc de «ne urmeză». De-altminteri
acest verb este improprii ; termenul proprii este: «a urmări».
sorele. S'a pus prin melonimie efectul în locul causei.

—
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$ 53. Teorie
— Descrieri
.le poetice saii poesiile
descriptive se pot referi şi la categorii de lucruri
de sine stătătore de natură sufletâscă. Atunci, ele
portă numele de poesii descriptive generice morale, ca şi descrierile prosaice corespundătăre.
Eaplicare. — Composiţiunea de mai sus este o poesie deScriptivă generică, pentru că printrînsa poetul ne înfățişeză
«grija»,

care

constitue

o categorie

este ast-fel înfățișată că avem,
sait mai

puțin

clară;

de

stări sufletesci,

şi

ne

față de ea, o simţire mat mult

este. orală

pentru că grija ca şi ori-ce

fel de stare sufletescă nu pâte fi cunoscută decât: cu ajutorul
consciinței.

$ 54.

Teorie. —

representate
du-le

Stările

sufletesci

în chip poetic

cu lucruri

din lumea

nu

pot fi

decât sai comparânmaterială,

sat

perso-

nificându-le şi transformându-le în fiinţe pipăite,
saii arătând împrejurările materiale cu care se află
în strinsă legătură.
Explicare.

—

In composiția

de mai sus, -poetul

compară

grija cu umbra vieții; în antitesă cu ea, pune lumina măririlor.
„Acestă lumină însă n'o pâte risipi; din contra, precum unde e
mai multă lumină este mai multă umbră, tot așa e și cu

mărirea : unde sînt
mare.

mai

multe

măriri

acolo și grija e mai

Exerciţiul 98. — Să se caracteriseze acestă
pe temeiul

$ 48.

composițiune

—
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65.
DORUL

ROMÂNCEI

De-ar vr6 bunul Dumnedei
Să-mi asculte dorul mei!
De-aş ave un copilaş,
Dragul mamei îngeraș!
Cât e diiă, cât e nopte,
l-aş şopti cu blânde șopie,
Cât

e n6pte,

cât e di,

Tot la sînu-mi l-aş pădi!
L-aş pădi, l-aş desmierda,
Mii de sărutări

i-aș da,

Şi i-aş dice 'ncetişor:
«Nani, nani, puişor!»
De-ar fi cerul cu priință
Să 'mplinesc'a mea dorinţă!
De

mi-ar da

Dragul

mamei

un

băețel,

voinicel!

N'ar fi prunc mai fericit
Și pe lume mai iubit!
Alt copil n'ar fi ca el,
Mititel şi frumuşel !

Obrăjelu-i ca de spume
N'ar av6 sâmăn pe lume!
N'ar fi ochii nimârui
Dulci ca ochișorii lui! -

—
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lar ei, mândră

măiculiţă,

Pe-ai săi ochi, pe-a sa guriţă
Ne 'ncelat l-aş săruia,
Săruta și i-aș cânta,
Şi i-aş fade-o

descântare

Să ajung'un vitez mare,
Un vitez ce-ar străluci,
Cum n'a fost, nici p'ar mai

fi!

Şi l-aș pune să se culce
Pe-al mei sin, legenat dulce,
Și i-aş dice *'ncetişor!
«Nani, nani, puișor!»
V.

Alecsandri.

Exerciţiul 99.-— Să se citescă și să se arate pentru ce acestă

composiție

este o poesie

descriptivă

generică morală;

prin ce

mijlâce (vedi $ 54) poetul isbutesce să sensibiliseze (să ne
înfățișeze vii şi concret) starea sufletescă de dor ce constitue
fondul acestei poesii.

66.
“DOINA

Doină, doină,
Când te-aud
Doină, doină,
Când r&suni
Bate vânt de

cântec dulce,
nu m'aş mai duce
viers!) cu foc
ei stai în loc.
primăvară.

Ei cânt doina pe afară,
De mă

'ngân cu florile

Și privighetorile.
1) melodie;

cântec.

Forma

populară e «ghiers».

—
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Vine €rna viscolosă,
Eu

cânt

doina

'nchis în casă,

De-mi mai mângâii dilele,
Dilele şi nopțile.
Frunda *n codru cât?) învie
„Doina

cânt

Cade

de voinicie;

frunza jos în vale,

Ei cânt doina cea de jale.
Doina
Tot cu
Doina
Tot cu
Eu cu
De bir

dic, doina suspin
doina m& mai ţin
cânt, doina şoptesc
doina vieţuesc!
doina mă plătesc
şi de. boeresc3).
Poes. pop. col. Alecsandri.

$ 55. Teorie. — Descrierile poetice se pot referi
şi la anume categorii de lucruri cari sînt produsul
minții omenesci, și în acelaş timp cad sub simţurile nostre. Aceste descrieri poetice sînt dar şi
materiale şi morale în acelaș timp, și le putem
numi mizle.
Expheare. — Doină este ori-ce cântec însoțit de poesie
prin care Românul își exprimă sentimentele lui; este oda sai
poesia lirică, special românescă.
Intru cât e produsul minții
ea este de o natură morală; întru cât însă nu pâte fi cunoscută

decât prin simțuri — prin simțul audului — ea este de natură
materială. Dacă acum un poet vrea să ne facă să simţim;
ceea-ce simte el față de acestă categorie de cântece, cl va face

2) îndată-ce,
3) clacă

(așa

cum

exista

înainte

vreme).
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o descripțiune poetică generică care va fi şi morală şi: materială, adică mixtă. Poema.de mai sus este dar o descripiune poetică generică mixtă.

67.

COLINDE,

Colinde,

i

COLINDE

colinde,

E vremea colindelor.
Căci ghâţa se'ntinde,
Asemeni oglindilor.
Și tremură bradii,
Mişcând rămurelele,
Căci n6ptea de adi-i,
Când!) schintee stelele.
Se bucur”

copiii,

Copiii şi fetele,

De dragul Mariii

Iși piâptână pletele...

De dragul Mariii
Ş'a Mântuitorului,
„Lucesce pe ceruri
O stea călătorului.

|
.

,
„M.

Exercițiul 100. — Să se citescă, să se
se

arate

notele

simţirea sa.

caracteristice

1) de adi este aceea în care...

prin

care

Eminescu,

caracteriseze și
poetul

îîși

să

exprimă
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68.

TOMNĂ TRISTĂ
Te

uită, frunza

pică irosită 1)

Și vântul geme prohodind departe!
Puţină vreme încă ne desparte

De €rna iristă,— prea curând sosită !..
Ca un palat pustii, cu gemuri sparte,
Pădurea nostră tace părăsită:
Eu singur cânt cu vocea obosită
Și trec prin încăperile-i deșarte...
S'aii dus privighetorile măestre;

Pustiii e cuibul blândei turturele...
Ah,

unde-i șuerul mierliței sure !

Pierdut din stolul mândei lor orhestre,
Ce trist r&sună cânturile mele
In liniștea adâncă din pădure...

St.

O.

Iosif.

$ 56. Teorie. — Tot sub numele de mizle trebue
să cuprindem,
saice,

acele

cum

descrieri

am

făcut și la descrierile propoetice

care

cuprind

într'o

parte a lor notele caracteristice materiale şi în altă
parte, notele caracteristice morale ale unui lucru.
(Compară și cu $ 52).

Eaplicare. — Descripţiunea poetică — şi anume generică
de mai sus — <Tâmna tristă», este 7ită, pentru că pe lângă
1) risipită şi prăpăaită,

—

199—

că cuprinde într'o parte a ei notele materiale ale tâmnei:
<frunza pică irosită», <pădurea tace părăsită, ca un palat
pustii cu gemuri sparte», «lipsesc privighetorilor»>, «cuibul turturicii este pustiii>, etc., cuprinde în altă parte, mai multe

note

morale,

care

Ast-fel

reflecția
ne desparte de
că trist r&sună
morală, care dă
nerice.

fac

tocmai

să simțim

tristețea

tâmnei.

poetului că «mai a rămas puţină vreme care
crnă» ; «că singur el cântă cu vocea obosită»,
«<cânturile lui», sînt tot atâtea note de natură
un caracter mixt acestei descrieri poetice ge-

Exerciţiul 101. — Să se compare
întru ce se deosibesce

în privința

cu No. 61 și să se arate

conținutului.

Exercițiul 102.—Să se compună în vorbire liberă un tablot
poetic al tomnei

în care simțirea să fie veselă.

69.

SFÂRȘIT DE TOMNĂ
Ospeţii caselor nâstre, cocostârci şi rândunele

Părăsit-au a lor cuiburi șai fugit de dile rele;
Cârdurile de cocre, înşirându- -se "n lung sbor,
Pribegit-aii urmărite de al nostru jalnic dor.
Vesela verde
Lunca, bătută
Frunzele cad,
Ca frumosele

câmpie acu-i tristă, veștejită;
de brumă, acum pare ruginită;
sbor, în aer, și de crengi se deslipesc,
ilusii dintrun suflet omenesc |).

Din tus-patru părți a lumii se ridică

'nalt

pe

ceruri,

Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri;
Sorele iubit s'ascunde, iar pe sub grozavii notă
Trece-un cârdde corbi ernatici prin văzduh croncănitori.
1) Ca «speranţele de fericire» («ilusiile») pe care le are omul la tinerete
şi care

pier

una

câte una,

cu

cât înainteză

în vârstă.

—

200

—

Diua scade; erna vine, vine pe Criv&ţ călare!
Ventul șueră prin hornuri respândind înfiorare.

Boii rag, caii râncheză, cânii latră la un loc,
Omul,

trist, cade pe gânduri și s'apropie de foc.
V.

Alecsandri.

Exerciţiul 108.— Să se caracteriseze şi să se compare cu
No... şi să se spună în care dintre ele se vede mai cu claritate sentimentul

poetului și în care se vede mai cu claritate

obiectul descris,

7O.

VISCOLUL
Criveţul din Miadă-Nâpte

vâjie prin vijelie,

Spulberând zăpada 'n ceruri de pe del, de pe câmpie.
Valuri albe trec în zare, se așcdă 'n lung tro€n,
Ca nisipurile dese din pustiul african.
Viscolul fr&mentă lumea!... Lupii suri es după pradă,
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă.
Turmele tremură; corbii sbor' vârtej, răpiți de vânt,
Şi răchițile se 'nd6e, lovindu-se de pămînt.
Sbieret, raget, țipăt, vaet, mii de glasuri spăimiîntate
Se ridică de prin codri, de pe deluri, de prin sate,
Și 'ndeparte se aude -un nechez r&sunător....

Noptea cade, lupii urlă... Vai de cal și călător!
Fericit acel ce nptea rătăcit în viscolire
Stă, aude 'n câmp lătrare și zăresce cu uimire

“O căsuță drăgălașă cu ferestrele lucind,
Unde dulcea ospeţie îl întâmpină zimbind!
V.

Alecsandri,

—
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găsim,
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STILISTICE.—In acâstă composiţiune:

între altele, o particularitate stilistică, care con-

tribue fârte

mult la efectul poetic:

gradafiunea. Noi

scim ($ 11) că în ori-ce poesie notele caracteristice trebue.
să fie dispuse în chip gradat, aşa încât impresiunea ce
ne face poesia

să mârgă

din ce în ce crescând.

Insă,

pe

lângă acâstă gradaţiune a notelor caracteristice care.
privesce planul saii disposiţiunea poesiei, gradaţiunea
mai apare şi ca particularitate stilistică ori-de-câte-oră
două, trei sau mai multe imagini saă sentimente de
tării,

deosebite

sînt

aşedate

ast-fel

una

după

alta

că,

sail cea mai slabă vine întâi şi-apoi cele-l-alte din ce
în ce mai puternice; sai cea mai puternică vine întâk
şi-apoi cele-l-alte din ce în ce mai slabe. Primul fel degradaţiune se numesce ascendentă cea de a doia de-

scendentă.
Ezphceare. — Impresiile date prin vorbele «vaet>, <raget>,
«sbieret>, <țipăt> sint de deosebite tării, dar aşa cum sînt:
aședate aci nu alcătuesc o gradaţiune, nici ascendentă, nici

descendentă. Poetul în poesia de mai sus le aședă într'o gradație ascendentă, dicând:
In adevăr

<ragetul>
şi

<vaetul»

Sbieret, raget, țipăt, vaet
«sbieretul» și <ragetul> nu implică

durere,

e un strigăt mai puternic decât «sbieretul»;
implică

amândoiă

implică o durere mai evidentă
aşedate de la cele care daă
cele ce dai o impresiune mai
Dacă ar fi dispuse invers am

o

dar-

<țipătul»

durere 6re-care, dar <vaetul>

decât «<țipătul>; ele deci sînt
o impresiune-mai slabă, cătreputernică.
ave o gradațiune descendentă,

dar impresiunea la acest exemplu, ar fi mult mai slabă.

Exercițiul 104. — Să se citescă şi să se caracteriseze, comparându-se cu <Bărăganul».
Exercițiul 105. — Să se facă în vorbire liberă o descriere:
poetică 7udividuală a viforului.

-

—
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71.
TUNETUL

Pe lanul lung și verde, cu grâul r&sărit,

O umbră călităre se 'ntinde 'ucet si Zrece,
Precum un ră de munte, când ghefa sa topit,

Se varsă peste maluri,

câmpiile să 'unece.

E umbra unor nouri albii, ușori, mănunți,
Ce lunecă sub sâre, clădind un lanţ de munți.

Fă vin în miegul dilei cun sura să fainic sunet
Și, ca semnal de viță, aprind în cer un tunel.

Văzduhul

bubuesce!..

Pămîntul

desmorţit

Cu mii și mii de glasuri semnalului r&spunde.

Şi, de asprimea ernii, simțindu-se ferit,
De-o noi€ 'ntinerire ferice se pătrunde.

La Resărit urare! urare la Apus!
Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus,
Se 'nalță ca s'asculte mult zese/a fanfară 1)
Ce buciumă prin nouri frumâsa primăvară.
V.

Alecsandri.

Exerciţiul 106.—Să se studieze particularitățile stilistice subliniate din punctul de vedere al justeţii lor.

ÎI

1) Fanfara e o musică

vânt şi de percuţiune

militară

(isbire).

compusă

din instrumente

musicale

de
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72.
COCORELE

Din cea zare luminâsă, vine-un
Aducend, pe-aripi întinse, calde
lată-le de-asupra nâstră, iată-le
In văzduh călăuzite de-un zi/ot

lung șir
rade de
colo sub
1) bătrân

de cocâre
la sâre;
nor
cocor.

Ele vin din fundul lumii, de prin clime înfocate,
De la India Brahmină, unde fiarele 'ncruntate,
Pardoşi 2), tigri, șerpi gigantici, stai în jug/j 3) tupilați,
Pândind n6ptea elefanții cu lungi trompe înarmați.

Fericite călătâre! Sburând
Au vedut în repegiune ale
Lacul Cead și munții Lunii
Nilul Alb, cărui se 'nchină

iute pe sub ceruri,
Africei misteruri:
cu pustiu 'ngrozitor,
un cumplit negru popor.

Călătâre, scumpe mie!... Ai lăsat în a lor cale
Asia, cii-a sale rîuri, Cașemirul cit-a sa vale,
Au lăsat chiar Ceilanul, mândra insulă din Raii,
Și revin cu fericire pe al țării dulce plaiă!
V. Alecsandri.

Exerciţiul 107. — Să se caracteriseze și să se arate: a) sim-

țirea poetului; 4) notele caracteristice materiale; c) notele ca-

racteristice

materiale;

4) şirul acestor

1) cârmacit.
2) leopardi.
3) pădurile de plante de apă ce
tropicală,

crese

note în planul

Ja gurile

poesiei.

riurilor din

zona

—
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73.
CRONICARII

Când

me€ coprinde

Și nam

dor adânc

de țară

pe nimeni să-mi 4o07d/e1) dorul,

lai cartea unde curge sfint izvorul
De 'nțelepciune și tărie rară...

Citesc, — iar gându-mi a își întârce sborul
Spre vremi de bărbăţie legendară,
De grei r&sboii şi de robie-amară; —
Și sufăr și m& bucur cu poporul.

Imi cântă jalnic rostul nestatornic
AI tuturor măririlor din lume,

Miron Costin, vestitul Mare

Vornic ?);

Boer de țară, bunul Ion Neculce,
Oftând, strecâră printre lacrimi glume
Din

dile vechi,

— și 'n graiă nespus

de dulce.
St. O. Iosif,

Exerciţiul 108. — Să se caracteriseze comparându-se
«Doina» și cu «Tâmna tristă».

1) Formă
2) Miron

mai puțin armoniâsă

decât

cu

«potolescă».

Costin e cunoscut mai mult sub numele de «Marele Logofăt»
.

—

<.,
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Paralele.

74.

ZÎMBIRI ȘI LACRIMĂ
Lacrimi sînt: ori-ce simţire
Ce esală!) un trist cânt;
Un dor, o compătimire,
Un regret, o despărţire,
Un adio... lacrimi sînt!

Zimbiri : ori-şi-ce plăcere
Ce-ţi suride pe pămînt,
Un

fior, o mângâere,

Un vis drag, o revedere,
Sărutarea... zimbiri sînt!
Lacrimi sînt: frunda

ce pică

Când

vânt,

al tomnei

rece

Ca o mână inimică,
Crud o smulge, o rădică,
Ş'o aruncă pe pămint.
Zimbiri
Printre
Un cânt
Ascultat
Intr'un

sînt: un ris de sâre
deşi şi negri nori;
de privighetore,
din depărtare
revărsat de zori.

Lacrimi sînt: s&rmanul care,
De mai mult timp nemâncat,
Tinde-o mână cerşetore...
1) exală ; exalâză.
figurat.

A exala=a

scâte aburi.

Aci e întrebuințat în sens

—
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lar bogatul care are
Trece-alături nemișcat!

Zimbiri sînt: zimbiri de visţă,
Un copil, un îngeraş.
Cu per blond, cu dulce
Rumen ca o diminsţă,
Nebun, ca un fluturaş!

faţă,

Lacrimi sînt: şi crude încă!
Când pe-oceanul lat și mut,

Intre valuri,

vent şi stâncă, :

Vedi un vas că se adâncă?),
Și se face nevădut!

Zimbiri
Agitată,
Privind
Vedi că
Departe

sînt: când dup'o nâpte
şun vis r&iă,
în realitate,
râul e departe,
cu visul t&ă!
x

Dulci

zimbiri,

x

x

lacrămi

amare,

[ată-ţi vi€ța muritore !
Și chiar ast-a mea cântare

Nu-i o lacrimă ce-apare
Trist într'un ochii

zimbitor?
T. Șerbănescu.

$ 57. Teorie.— Când descrierea poetică se refere
la doi& lucruri sau la doi& categorii de lucruri
2) Corect:
primă

aceeași

«se
idee,

afundă».

«Se

adâncesce»

totuși sînt improprii.

sati ase adâncă»

de şi ex-

—
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de sine stătătâre, sa la un singur lucru sai categorie de lucruri în doii& momente deosebite, atunci
ia numele, ca şi descrierea prosaică, de paralelă.
De obiceiii, paralelele poetice sînt antitese ori
comparaţiuni, adică lucrurile saii categoriile de
lucruri ce se descriii sînt descrise împreună fie
pentru că constituesc cei doi termeni ai unei antitese (Obs. sti. No. 58), fie pentru că constituesc cei
doi termeni ai unei comparaţiuni. Paralelele poetice pot fi dar ori anfitetice ori comparative.
Exphicare. — Poesia de mai sus este o descriere poetică,
pentru că ne înfățişeză doiiă categorii de lucruri de sine stătătâre de natură mixtă ($ 55, 56) <zîmbirile» (plăcerea) și <lacră-

mile»

(durerea)

și în același timp ne face să avem

un sentiment

clar față de ele — un sentiment vesel față de «zîmbiri»> şi
unul
trist față de <lacrămi»; este generică, pentru că <zimbirile»
și
<lacrămile» represintă fie-care câte-o categorie de lucruri
de
sine stătătâre de acelaș fel (tote zimbirile din lume pe de
o

parte, iar pe de alta tote lacrămile); este zzzză pentru
că
atât zimbirea cât și lacrima, de și cad sub simţuri, dar fie-care
din ele este semnul unei stări „sufletesci de plăcere sai
de
durere, de care nu ne putem da sema decât prin consciință;

este o paralelă şi anume autifetică pentru că ni se înfățișeză

doii& categorii de

lucruri

ce pot constitui

unei antitese.

cei doi termeni

ai

Exerciţiul 109.— Să se spună dacă acestă poesie este lirică
sai alirică, dacă este sai nu un pastel oră un marș, dacă este
didactică saă narativă.
Exerciţiul 110.
— Să se arate prin ce mijlâce poetul sensibiliseză sai ne face să simțim în mod poetic <zimbirile» și
«lacrămile».

Literatură și Stil, cl. IV, Dragomirescu.

14

—
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75.
ERI ȘI ASTADI
Eri pămîntul era verde,
Adi pămîntul e 'nălbit,
Şi prin negură se pierde
Sorele îngălbenit.

Eri căldură, adi zăpadă.
Şi din codrii pudruiți 1)

Es în grabă după pradă
Uli şi urșii flămândiţi.
Eri voiosa

ciocârlie

Sbura ?n sore ciripind;
Adi pe veşteda câmpie
S'aud

corbii

croncănind.

Eri natura ?n tinereţe
Era dulce la privit;
Adi urita bătrâneţe

Peste frunte-i s'a lățit 2)!
Ce

durere

vie, cruntă,

Șters-aui mândrele-i colori
Ș'a făcut a fi căruntă

Din amurg şi până 'n zori?
O natură! ca şi tine
Omul verde şi 'nflorit
Intro

clipă,

vai!

O ruină de jălit!

devine

1) Formă mai românescă decât «pudrați» (eprăfuiți
Pudră=ffină fârte subţire de orez.
2) Termen impropriă în loc de «i s'a “ntinss.

cu

pudră»).

—

Dar

După
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el nici că mai zăresce

timpul de ninsori

Primăvara

ce zimbesce

Intre sore şi 'ntre flori!
V. Alecsandri.

Exercițiul 111. — Să se citescă Și să se caracteriseze acestă
poesie, spunându-se dacă e artistică sai socială ($ 46), dacă

e lirică sait alirică; apoi, câte paralele cuprinde
sait nu amândoiiă antitetice saă comparative.

şi dacă sînt

76.
PE MALUL

MĂRII

În cesul'trist de n6pte, când apriga furtună
Pe marea tulburată, săltând din val în val,

Se 'nalță, se lățesce și vâjie și tună,
Sdrobindu-se de mal;

Atunci când spaima crudă fiori suflă prin lume,
Când tunetul se pârtă vuind din loc în loc,
Când marea frământată sacopere de spume

Și norii ca talazuri arunc” spume de foc;

Imi place a sta singur pe-o stâncă dărâmată,

Saud pe maluri vântul cu grâză șuerând,
Să v&d pe 'ntinsul negru furtuna 'ntărâtată
Și cerul fulgerând.

Căci inima mea ast-fel de jale e muncită
Şi plânge cu durere, la tine când gândesc,

O, maică, înger dulce! o, maica mea iubită,
Tu ce-ai sburat din brațe-mi în leg&nul ceresc!

—
Pierdut

în: întunerec
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sub

cerul

fără

stele,

Lipsit de-a ta ființăce zace în mormint,
Ei v&d în nori, în valuri, icâna vieții mele,

Și gem că-al nopții vânt!
Ah| mult amar e cesul,
Cătând în vremi trecute
Se 'mpiedecă în sboru-i
De pitră mormintală a

când dorul ce jălesce,
un suvenir slăvit,
şi cade, se lovesce
celor ce-am iubit!

„
Cu-a sale pânzi umflate o mică luntrişcră
Pe luciul vii al mării de vânt se îngâna,
Și sub

un

cer albastru,

ca lebăda

ușsră,

Adi lin se leg&na.
Dar vântul crunt deodată,

suflând

cu vijelie

Schimbâ a mării față în munți îngrozitori
ŞȘacum

sErmana

luntre pe

'ntinderea pustie

Sdrobită se zăresce la fulgeri trecători.
V.

Alecsandri.

Exerciţiul 112. — Să se citescă și să se caracteriseze, arătându-se pentru ce acestă poesie este o paralelă, câte paralele
cuprinde, dacă sînt comparative saii antitetice, și ce relațiune

„e între ea și «La

Sevastopol>.

77,

NOR. ȘI CHIN
Ca și vulturul

în sbor,

Trece n spaţii negrul nor
„Şi

si:

se duce

după

vânt,

-"Târînd umbra-i pe pămînt,

—
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Fulgeri, devastări şi foc
A dus el din loc în loc....
Dar ce-a ars, a re'nverdit,
Pe când el sa nimicit.

Ca și norul de foc plin.

Trecu *n sufletu-mi un chin;
Chinul e adânc şi grei
Şi-adânc sapă 'n pieptul meă.
Adânc pieptul mi-a săpat,
Viâţa-mi s'a cutremurat....
De-acel chin 6re-am să mor?
Nu! căci chinu-i negrul nor...
T.

Șerbănescu.

Exerciţiul 113.— Să se citescă și să se caracteriseze, ară-

tându-se dacă e paralelă și dacă e comparativă sati antitetică.
78.

SONET 1)
Vuind s'asvârl șzodele2) de vale,
Pe del stă zarea de brânduși albită;
În aer i-o căldură liniștită,
Pe bolți un nor de-argint se rupe 'n pale.

Sar apele din matca prididită;

Un

cocostâre,

pe mal, pășesce-a gale,

Dând spaimă 'n brâscele ce-i fug din cale.
Es aburi caldi din pajiştea 'ncropită.
1) Numele unui fel de poesie care are un număr

hotărit de strofe,

de versuri, cu o măsură, un ritm și o succesiune de rime
2) Şuvbele— de apă ale unui rîii saii pârâă ce cade,

hotărită,

—
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Şi nici un sloiu na mai r&mas pe gârlă;
Doinind, s'aude risca5) de la târlă,
lar mieii, strînși în cârduri, sburdă 'n s6re:
Pămiîntu 'ntreg, ca 'n prima-i dimincță,
Se umple de lumină şi vicță, —
lar inima-mi se 'ntunecă și more.
A. Vlahuţă.
Exerciţiul 114.— Să se citescă și să se spună de ce putem
dice că acestă descripțiune poetică este o paralelă.

$ 58. Recapitulare. — Când privim

cu sensibi-

litatea un lucru de sine stătător şi formulăm

în

vorbire și în mod gradat notele sale caracteristice
facem o descripțiune poetică.
Descripţiunea poetică pote fi individuală saă
generică, după cum într'însa ni se înfățișeză un
lucru de sine stătător sau o categorie de mai multe
lucruri

de sine

Descripţiunea

stătătore

ce se asem&nă

între ele.

poetică. fie individuală,

fie gene-

rică, pote fi morală, materială sai mixtă, după cum

lucrul sau categoria de lucruri la care se referă
fac parte din lumea internă și sînt cunoscute prin
consciință, sau fac parte din lumea externă şi sînt

cunoscute prin simțuri sai

fac parte din amân-

două lumile şi sint cunoscute, în acelaș timp, și
prin simțuri şi prin consciință. Cele individuale
mixte

se

mai

numesc

mixte, se mai numesc
3) flueraşul.

şi portrete ; cele generice

și caractere.

—

213—

Descripţiunile poetice individuale sau generice
care descriii o înfăţişare a naturii la un moment
dat sati un colț al ei se numesc pasteluri. Ele pot
fi de natură materială saii mixtă, niciodată de
natură pur morală.
Descripţiuniie poetice individuale în care poetul
descrie cu vioiciune mai cu semă o stare suflet6scă, se numesc poesii lirice sait ode; iar acelea
dintre

ele care conţin o îmbărbătare,

un îndemn

la luptă se numesc marșuri.
Descrierile poetice individuale sau generice în
care poetul descrie înfățișări ale naturii, dar în
acelaş timp îşi spune cu vioiciune starea sa sufletescă față de ele,— cu alte cuvinte descripțiunile poetice în care se combină pastelul cu oda —
se numesc contemplațiuni.
Descrierile poetice individuale sai generice în
care poetul descrie cu vioiciune mai cu semă
obiectul ce-l preocupă decât starea sa sufletâscă
se numesc descrieri alirice. Ele sînt didactice când
exprimă mai mult părerile poetului şi narative,
când fac parte dintr'o naraţiune.
Descrierile poetice individuale sau generice care
se raportă la doit lucruri de sine stătătore materiale, morale sai mixte, sai la un același lucru

în doi& momente deosebite, se numesc paralele.
Paralelele sînt antitetice sai comparative, după cum
lucrurile descrise sînt puse în asemănare sai în
oposițiune.

— 214—
3) Desoripţiunea, retorică.
a.

Descrieri

individuale.

79.
ARDELUL

Pe culmea cea mai înaltă a munților Carpaţi, se
întinde o țară mândră și bine-cuvintată între tote țările

semenate de Domnul pre pămînt. Ea semenă a fiun
măreț și întins palat, cap-d'operă de architectură,

unde sînt adunate şi aședate cu mândrie tâte frumu-

seţile naturale, ce împodobesc cele-l-alte ținuturi ale
Europei. Un brâă de munți ocolesce, precum zidul o
cetate, totă acestă ţară, și dintr'insul ici, colea, se
desfac, întindându-se până în centrul ei, ca nisce valuri
proptitore, mai multe șiruri de deluri înalte şi frumose,
mărețe piedestaluri înverdite, care varsă urnele lor de
zăpadă peste văi și peste lunci.
Mai presus de acest brât muntos, se înalță două

piramide mari de munţi, cu crestele încununate de o

vecinică diademă

de ninsâre,

care, ca doi uriași, stai

la ambele capete ale țării, cătând unul în faţa altuia.

Păduri stufâse în care ursul se preumblă în voe, ca
un domn stăpânitor, umbresc culmea acelor munți.
Și nu departe de aceste locuri, care-ţi aduc aminte
natura țărilor de Micdă-nâpte dai, ca la porțile Romei,
peste câmpii arse și văruite, unde bivolul dormiteză a

lene. Ast-fel Mieqă-nâpte şi Mi€dă-di trăesc într'acest
ținut, alături una cu alta și armonisând împreună.
Aci stejarii, bradii şi fagi truiași, înalță capetele lor

spre cer; alături, te afundi într'o mare

de grâu și de

porumb, din care nu se mai v&d calul și călărețul.
Ori încotro te-ai uita, vedi colori diferite, ca un întins

—
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curcubei, și tabloul cel mai încântător farmecă vederea:
stânci prăpăstise, munți uriași, ale căror vârfuri mângâe norii, păduri întunecâse, lunci înverdite, livedi
mirositore, văi r&corâse, . gârle, a căror limpede apă
curge printre câmpii înflorite, pârae repedi, care mugind
groznic, se prăvălesc în cataracte printre acele amenințătore stânci de pictră, ce plac vederii și o înspăimîntă totdeodată.
Apoi, în tot locul, dai de rîuri mari, cu nume armoni6se, ale căror unde pârtă aurul. In pântecele acestor
munți zac comorile minerale cele mai bogate și mai
felurite din Europa: sarea, ferul, argintul, arama,
plumbul, mercurul...., și, în sfârșit, metalul cel mai

imbelșugat decât tote, aurul, pe care-l vedi strălucind
până și în noroiul drumurilor,
Ast-fel este ţara Ardelului.

N.

$ 59. Teorie.— Când

Bălcescu.

un autor descrie un lucru

de sine stătător cu intențiunea sai scopul de a
face pe cititori ca să-l admire sai să-l defaime,
composiţia ce face se numesce descripțiune retorică.
Descripţiunea retorică se asemănă cu 'cea prosaică: a) prin faptul că şi una şi alta descrii
lucruri de sine stătătâre care există sai pe care
autorul le consideră că există şi ţine să ne facă şi
pe noi să credem în existenţa lor; b) prin faptul
că și una și alta sînt de obiceiii scrise în forma

liberă (prosă), iar nu în versuri.
In schimb descripțiunea retorică se deosibesce
de cea prosaică : 1) prin faptul că atribue lucrului

ce descrie însușiri și note pe care el nu le are în

—

realitate,

şi care
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sînt menite

de autor

ca să facă

pe cititori să admire sai să defaime lucrul căruia
le atribue ; 2) prin faptul că întrebuințeză de obicei stilul figurat.
Descripţiunea retorică se asemănă cu cea poetică: a) prin faptul că şi una şi alta atribue
lucrului ce descriii note şi însușiri pe care el nu
le are în realitate; b/ prin faptul că și una şi alta
întrebuințeză de regulă stilul figurat.

In schimb, descripțiunea retorică se deosibesce
de cea poetică: 1) prin faptul că ea ţintesce să
facă pe cititor să credă că lucrul este așa în realitate, pe când cea poetică ni-l arată că este aşa
numai în imaginațiunea poetului ; 2) prin faptul că
nu întrebuinţeză forma. versificată.
Cu un

cuvînt, descripţiunea retorică, având

stil

poetic (imaginativ) tinde totuși să facă pe cititor
să crâdă că are conţinut prosaic (real).
Exphcare.— Composiţia de mai sus este o descripțiune retorică, pentru

<Ardelul»>,

că autorul,

totuși

de

și descrie

un lucru

imaginare (neexistente)

cu scop

că Ardelul este mult
este în realitate,

mai frumos și mult

în

care

există,

introduce în descrierea lui note și însușiri
de a face pe

cititori să credă

mai

măreț decât

$ 60. Teorie. — Tocmai din pricina că scriitorul
descrierile retorice se slujesce de mijlâcele

poesiei ca să transforme înfăţişarea lucrurilor însă
cu intențiunea de a ne face să credem în realitatea lor, de forte multe ori aceste descrieri par

mai false decât sînt în adevăr. Pentru ca descrie-

—
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rile retorice să nu ni se
decât

sînt într'adevăr,

pară

mai

neadevărate

trebue ca autorul să crâdă

cu sinceritate cele ce spune despre lucrul descris
şi să se simţă pătruns de frumusețea sai nemecnicia lui. Atunci, acestă simţire a lui se comunică și cititorului, notele și însușirile imaginare
înceteză de a mai părea false.
Lplicare. —

In composiția

note neadevărate

de mai sus ne

chiar de la început.

isbesc câte-va

Autorul

ne spune

că

Transilvania este cea mai mândră și cea mai bogată (binecuvîntată) dintre tote țările de pe pămînt; că semănă cu un palat
măreț şi întins și că e o «capo d'operă de arhitectură», unde se găsesc «tote frumuseţile» din Europa. Aceste însușiri exagerate sînt spuse însă cu un ton așa de măreț, așa de adânc,
că fără să vrem sîntem şi noi coprinși de simțimîntul că Țara
Ardelului în adevăr este așa. Acesta însemneză că autorul
acestei composițiuni, Nzcolae Bă/cescu, care era un mare patriot, când vorbia de Ţările Române, avea sufletul coprins de
un sentiment adânc de admirațiune.

$ 61. Teorie.
— Pe lângă
sincer și adânc lucrul
mai

mult

decât

trebue

să

simţă

descris, autorul în descrip-

țiunile retorice, ca şi în
chiar

că

în

cele-l-alte
acelea,

descrieri, ba

trebue

să caute

să se ferâscă de note contradicătore.
Ezplicare.
mai întâi că
a Carpaţilor»
pe cele mai
mai muntâsă
fruntarii. Cu

— In composiția de mai sus, Bă/cescu ne spune
Ardelul se află aședat «pe culmea cea mat înaltă
și ne închipuim ast-fel că Ardelul este aședat
înalte vârfuri ale acestor munți, că ea ar fi dar
la mijloc şi din ce în ce mai puțin muntâsă spre
câte-va rânduri mai jos, ne spune însă că «un

brâu de munţi ocolesce Ardelul, precum zidul o cetate». Atunci

cum

mai e Ardelul pe culmea cea mai înaltă a Carpaţilor?

—
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Acestă contradicere e o pată care întunecă întrega descriere,
şi ar fi și mai mare și mai visibilă, dacă n'am simți sinceritatea adâncă a autorului și nu i-am socoti ast-fel greșala numai
ca o scăpare de condei (/aps4s ca/ami).

80.
BASARABIA
Natura Basarabiei diferesce şi a diferit totdâuna
desăvârşire de aceea a celor-l-alte ţări române.

cu

In loc de majestâse păduri şi d'aurite holde, nu vedi

acolo decât monotone deșerturi, aşternute cu luciul
nisipului saii presărate cu debile arbuste, păducei sai
măceşi, şi cu s&lbatece erburi şi buruene, între care
cel mai

caracteristic

e fanatisticul

scaete,

al cărui

cap

rotund ca o minge, spinos ca un aricii şi uşure ca
puiul, se deslipesce tâmna de putregitul săi trunchiti
şi apoi, gonit de cea mai slabă suflare a vântului, rotesce mere dea-lungul pustiului, până ce se înnâcă în
Nistru sai în Dunăre.
In loc de posomoriţii Carpaţi, urieşe sentinele ale
Moldovei, nu vedi acolo decât pitulate şi împrăsciate
grămej6re de pămînt, ce se par a fi înălțate cu mâna

omului, căci productele

naturii nu pot fi atât de me-

schine.
In loc de nenumărate ape şi rîuleţe vegi câte obaltă
sărată, câte un pârăi efemer, ce nu-l vei mai găsi

mâne, sorbit de arșşiţa s6relui; sai dai din întâmplare

peste un puț...

vei

umbla

descoperi o pereche!

mult, sărmane,

până

a-i

|
B.

P. Hasdev.

Exereiţiul 115. — Să se caracteriseze acestă composiţie în

comparație

cu cea

precedentă,

Exerciţiul 116. — Să se arate natura particularităților stilistice subliniate.

—
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81.
ȚĂRILE ROMÂNE ÎN TIMPUL PRIMĂVEREĂ
Când primăvara e în toiul ei, de la Dunăre până 'n

vârfurile Carpaţilor, ţara nâstră se desfăşâră ca un raii;

şi de la Carpaţi în trei părţi: în spre Răsărit, spre Micdăn6pte, spre Apus, până la Nistru şi până la Tisa, se desfăşâră, ca un raiii, pămînturile românesci. Iţi saltă inima

privind întinsele ape ale Dunării, albe, încete dar puternice, cum par'că fug de malul de dincolo pietros şi uscat,
şi se furişeză prin verdeţa trestiilor, păpurişurilor şi semă-

năturilor

verdi şi aurii de pe

malul

nostru. Şi cu cât

mergem mai spre Miedă-nopte cu atât verdeţa sporesce,
vieţa se îmulţesce: mai întâi, pe câmpiile bogate, unde

privirea se pierde până 'n zare, lunecând voios pe deasupra holdelor mângâste de adierea vântului leneş;
mai

apoi,

în văile

riurilor,

între

cele doii€ coste

cate cu păduri verdi şi sate albe, întinsele fânețe
cântă pitpalacele şi cârsteiul, şi unde locusta şi
scârţie de dimincţa până sera, în dulcele fâşiit al
de srbă ce se înalță cu recunoscinţă către sârele cel

îmbră-

în care
greerii
firelor
aprins

şi dulce; mai departe, brâul delurilor cu pomi şi cu vii,
brâu ce strînge mijlocul ţării, lucrat cu ridicături şi scobituri de smarand, livedile şi viile, în care strălucesc dia-

mante, coperişurile hramelor isbite de sâre ; tot mai departe, tot mai sus, muscelele pline de livegi, de păduri

şi de păşuni cu flori mirosităre ; şi, în sfârşit, sus de tot, pe

culme,

munţii uriaşi, cu codrii nepătrunşi, cu stânele de

oi pe podişurile înverdite şi cu vârfurile pleşuve unde
tot se mai vede ici şi colo câte-o pată albă şi curată de
zăpadă. Și din cele-l-alte trei părţi ale lumii românesci,
plecând de la Miegă-n6pte, de la Răsărit, de la Apus,
vom găsi mergând către miedul Românimii, ca şi de la
Miegă-di,

fermecătore

câmpuri,

îmbătătore

deluri

şi

—
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ameţitori munţi, frumuseți după frumuseți, până la Carpaţi, ocrotitorii nemului nostru.

$ 62. Teorie.
— Descrierile retorice care se refere la un singur lucru de sine stătător se numesc
individuale ; când lucrul descris cuprinde mai
multe alte lucruri de sine stătătore, interesante
de descris, descrierea retorică individuală ia nu-

mele particular de tabloi. Dacă

lucrul

de natura fisică, descrierea retorică
ce-l descrie se numesce materială.

descris e
individuală

Exerciţiul 117. — Să se caracteriseze composiţiile 79, 80,
81 pe basa acestui $, întru cât pot fi caracterisate prin el.
Exerciţiul 118.— Să se facă o descriere retorică având de
temă lauda saii defăimarea orașului unde se află școla,
82.
REGELE

CAROL

Regele Carol Și-a lăsat patria sa, care prin ea însă-și
strălucesce în fruntea națiunilor, Și-a luat, ca noită
patrie, patria nostră, și a năzuit s'o facă și pe acesta

să strălucescă ca și vechea Sa patrie. Prin curagiul şi

vrednicia Sa, prin faptele Sale mărețe, Domnul și Regele Carol, a putut face și pe cele-l-alte națiuni să vadă
câtă vitejie, câtă vrednicie și înțelepciune este în Po-

porul Românesc,

și ne-a arătat

patria n6stră care acum,
dat, a devenit adeverata
cinstea românescă, atunci
s'o înjosescă: visita Lui
comandei armatelor rusesci

cât de

mult iubesce

prin strălucirea ce El i-a
Lui patrie. El a ținut sus
când nemuri streine a vrut
la Constantinopol și luarea
din prejurul Plevnei — sint

dovadă. El Sa luptat cu vitejie, atunci când sârta
Patriei a fost în cumpenă: învingerea Turcilor la Gri-

—
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vița, Rahova; luarea Plevnei, Vidinului — sînt dovadă;
EI a ridicat patria nâstră la un rang pe care ea nu-l
avusese nici în vremile gloriâse ale marilor noștri
strămoși Mircea, Ștefan și Mihaiii: Independenţa și Re-

gatul — sînt dovadă; EI a scos la ivelă isvârele de bo-

găție ale Ţării şi a atras mirarea nemurilor străine cu
avuţiile nostre, care acum cutreeră țările și mările, spre
ț&rmuri depărtate: drumurile de fier, podul peste Dunăre, vaporele nostre sînt dovedi. El este podâba cea
mai preţisă a patriei n6stre şi la lumina strălucirii Lui,
fiii Patriei își pot arăta cu prisos înțelepciunea, vrednicia
și vitejia

care

au încununat

pe strămoșii noștri.

$ 63. Teorie.
— Descrierile retorice individuale
când

se referă

la

un

lucru

de sine

stătător

de

natura sufletescă sati la faptele prin care se arată
partea sufletâscă a unui lucru de sine stătător, se
numesc, ca şi cele prosaice şi poetice, morale.
Ezerciţiul 119. — Să se citescă şi să se caracteriseze pe temeiul

acestui $ compunerile

82, 83 și 84.

83.
ALECSANDRI CA POET
In Alecsandri vibreză tâtă inima, t6tă mișcarea compatrioților săi, câtă sa putut întrupa într'o formă poetică în starea relativă a poporului nostru de astădi.
Farmecul limbei române în poesia populară —/ ni la

deschis; iubirea omenescă și dorul de patrie în limitele

celor mai mulți dintre noi — e/ le-a întrupat; frumusețea proprie a pămintului nostru natal și a aerului

nostru —e/ a descris-o; «chawvinismul» gintei latine și
ura în contra Evreilor— el le represintă; când socie-

tatea mai cultă a putut ave un teatru în Iași și Bucu-

—
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resci — e/ a răspuns la acestă dorință scriindu-i comedii
şi drame; când a fost chemat poporul să-și jertfescă:
vicța în r&sboiul din urmă — e/ singur a încăldit ostașii
noștri cu rada poesiei, A ui liră multi-cordă a r&sunat la ori-ce adiere ce
sa putut deștepta din mișcarea poporului nostru în

mijlocia lui.

|

In ce stă valdrea unică a lui Alecsandri?
In acestă zo/a/ifate a acţiunii sale literare.
Titu

Maiorescu.

84.
IEREMIA

GOLIA

TOtă reuşita campaniei lui Ion Vodă Cel Cumplit în

bătălia de la Cahul în contra Turcilor, depindea
detașamentul, trimis la Vad de la Obluciţa.

dela

In fruntea lui fu pus părcălabul Ieremia Golia care
se distinsese prin bravură în bătălia de la Jilişte.
EI era cel mai intim amie al lui I6n-Vodă;
El însoţise pe I6n-Vodă în străinătate;
EI intrigase pentru a procura, lui I6n-Vodă corâna
Moldovei ;
Lui îi încredinţase I6n-Vodă fortărâţa Hotinului, una
din cheile Ţării;

Lui, deja în timpul r&sboiului, I6n-Vodă îi dărui doit
mari moşii ;
.
Lui, îi scăpâ I6n-Vodă

viâţa în focul unei bătălii, cu

„pericolul propriei vieţe;
Inainte de a pleca la Dunăre, el jurâ lui
pe sfinta Cruce şi pe sfintul Evangeliii
cios până la mârte....

de a

I6n-Vodă
fi credin-

Garanţiile erai 6re destule ?
Ei bine! pentru trei-geci pungi cu aur, al doilea Iuda,

—
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părcalabul Ieremia Golia, vîndu
o suvenire, un amic,
o patrie, o religiune!...
|
Secolul XVI fuse fecund în crudimiă
: Sânt-Bartelemi,

domnia

lui

Ivan

Cel

Grâznic,

furorile

Inchisiţiunii,

împestriţ6ză ca nise pete de tigru.

îl

Varietăţile de pedepse, întrebui
nțate atunci mai la
t6te popârele Europei, îţi ridică
părul, îţi încreţesce.
fruntea şi-ţi închâgă sângele.
Dar

nu

fu, nu

este, nu pâte fi nici o penalitate

destul
de crudă pentru a corespunde cu fapta
unui vindător

de

patrie!
A împinge

sclaviei,

este

miline
un

contra unei singure
deci

de popâre,

de

atentat

fraţi pentru
nu

contra

secoli în abisul

unui

naţiuni, ci contra

om,

nici chiar

a dece, a doiă-

ce se nasc unul după altul și se nume
se

generaţiuni,
Crima asta atât de monstrudsă, încât imag
inaţiunea se

refusă a-i inventa o pedepsă analgă :
penalitatea cea.

mai potrivită ar fi de a da miserabilulu
i viâţa Jidovului
Rătăcitor, pentru ca să augă şi să simţ
ă în curs de o
miriadă de ani necurmatele blesteme ale
posterităţii.
Cain fusese sfint alăturea cu;părcalabu
l IeremiaGolia !
B.

P.

Hasdeă,

Exerciţiul 120. — Să se citescă, să i se caract
eriseze conținutul şi particularitățile stilistice subliniate
şi să se spună
ce partic
ularități stilistice figurate cuprinde.

85.
REGINA

ELISABETA

Tovarășă nedespărțită de dile bune și de
dile rele,
la speranțe nețărmurite ca și la decepțiuni,
la sfaturi
drepte și acte generâse, a fost și este Maest
atea Sa
Literatură şi Sul, cl, IV. Dragomirescu.

15

—
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Regina Elisabeta, femee genială, întreită regină, a poesiei,
a artelor și a măririi române, cu inima deschisă la tot
ce e mare, nobil, bun și frumos,și înzestrată cu tote

virtuțile casnice. In timpul r&sboiului, pe când Regele
Carol lupta bărbătesce în fruntea vitejilor săi la Plevna,
femeea regină întocmia spitalul s&i particular la Bucu-

resci, îngrijind singură de răniți ; în mijlocul soțiilor, a
mumelor, a surorilor oștenilor, făcea scamă pentru
ambulanță, împletia cunune vitejilor morți pentru patrie,

înduioșa Cerul cu rugi ferbinţi pentru ocrotirea României, pentru isbânda armelor române. Când, după întOrcerea păcii, femeile ofere augustei lor suverane chipul
€i săpat în marmură legând ranele oștenilor, Elisabeta-

regina, în modestia ce-i șade așa de bine, vede în acel
chip «nu numai
lși sacrificii, pe
monumentul nu-l
tuturor femeilor

pe sine, ci pe tâte câte aii adus acetâte câte au adus acestă iubire», iar
socotesce a fi al s&ă, ci «monumentul
române, care ca şi eroii noștri, și-ait

făcut datoria lor către ţară». Se înalță din ruină biserica
Curţii de Argeș, se înzestreză cu odore de aur, argint
și pietre scumpe, dar nu este odor mai preţios, mai

cu pietate hărăzit și mai cu măestrie lucrat decât Sfinta
Evanghelie .scrisă și împodobită frumos cu o răbdare
îngerescă de însă-și mâna Reginei nostre «întru amin- .
tirea prea iubitei și singurei sale copile Maria». Iubind
tot ce are mai scump poporul Român: limbă, litera“tură poporană, datinele și portul național, Regina a
cântat în măestrite versuri frumusețea României, «Le-

gendele Carpaţilor», «Povestele Peleşului»> și a legat de
numele s€u literar: «Carmen Sylva» gloria și renumele
însu-și al patriei nostre. Graţie exemplului dat de dinsa,
iia, fotași marama țărănescă au ajuns vestmîntul de

ondre nu numai în Palatul regal, dar cu

el se

mân-

dresc chiar și suveranele Europei;
tot prin sprijinul ei,
industria casnică se mai păstreză încă. Munca, respectul

datoriei, pietatea și moralitatea, virtuți înflorit
âreîn casa
regescă, exercită cea mai fericită înrîurire
asupra poporului și asupra Țării.
Gr. G. Tocilescu,

Exercițiul 121. — Să se judece din punctul
de vedere al

calităților generale ale stilului; să

prosaică.

-

se transforme în descriere

86.
LIMBA DE ADI A ROMÂNILOR
” Aş vre acum, dacă-mi mai dai voe şi mai
ai răbdare
să me asculţi după atâta vorbă lungă,— aş
vre să ne
dăm s6mă împreună şi despre a doiia parte
a întrebării
mele de la început: cum stăm, din punct de
vedere al

“consciinţei şi vigârei naționale, cu limba
care se scrie
şi se vorbesce în țara nâstră de către
Românii culţi?

Mie unuia mi se pare, că mai puțin românâsc
ă decât

ori-ce
nilor

în Ţara

cu

carte:

Românescă,

e limba

o limbă “păs&râscă,

românâscă a Româun

fel de franțuzescă

în românesce. După cum trebue să scii nemţ
esce spre a
înțelege limba jurnalelor şi cărţilor Românilo
r ardeleni,
bucovineni şi bănăţeni, tot aşa trebue să
scii franţuzesce

spre a o înţelege pe cea din «Ţară»; altmi
nteri, o înţe-

legi anapoda,

ori -de fel,

ca cetăţenii

din

«Nâptea fur-

tunosă», din «Scrisârea pierdută» şi din «Conu
l Leonida»

ale iui Carageale.
Ia
Ja în mână ori-ce diar românesc, o
carte de şcolă, un
regulament militar, o lege, o circulară
ministerială, o -

revistă bisericescă chiar, ascultă discursurile
de pe la
tribunale şi din corpurile legiuitore,
cursurile de la
Unive

rsitate, şi vedi ce corcitură de limbă
se scrie şi se
vorbesce de cei mai mulți Gmeni «culţi
» în Ţara Românescă de 30—40 de ani încoce, ce limbă
împestriţată,

—

barbară, degenerată,
naţional
—o

brăcată

dor

fără
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mied,

fără

caracter

limbă pripăşită, importată

în fuga intrun

fel

de

propriii

din Francia, îm-

haină

haină ca vai de ea!

românescă,

Şi ce încântătore, ce frumâsă şi bogată e limba nostră

românescă ! Dar cine o învaţă? In şcâlă, înveţăm după
cărți traduse prost din franţuzesce ori chiar franţazesci ;
citim literatură franțuzâscă, rar deschidem câte o carte
veche românescă ori câte un autor clasic al nostru —
afară de Eminescu. Cine-şi dă ostenela să cunâscă co-

m6ra de limbă «veche şi 'nţel&ptă» din cronicele şi din

cărțile

nâstre

vechi bisericesci,

din

basmele,

doinele

şi

cântecele n6stre bătrânesci, din limba vie a poporului ?
Noi, fiind că sintem născuţi Români, credem, cei mai
mulţi, că nici nu mai avem nevoe să ne înv&țăm şi să

să ne studiem limba părintescă ; nu ne dăm nici o trudă
să o păstrăm curată «ca o lamură de miere», să o pli-

vim de buruenile şi de neghina care o înnăbuşesc, de
Austrele şi Criveţele care o doboră; cel puţin aceia care
sint sait vor să fie «scriitorii» nemului românesc, ar

trebui să fie toţi pătrunşi de acestă datorie către ei înşi-şi

şi către limba

ţării lor.

Ne purtăm cu limba nâstră ca cu o mamă vitregă. La

profesorii, scriitorii, funcţionarii, jurnaliştii, advocaţii şi
miniştri noştri, le vin mai repede în gură termenii fran-

țuzesci decât cei românesci. Şi e firesc: franţuzesce citesc

Gmenii

ce-va

în tote

dilele,

dar românesce?

Afară

jurnale (de unde numai românesce nu pot învâţa),

de

rar

se mai citesce în Ţara Românâscă ce-va scris românesce.
Franțuzesce ! — da, cât poftiţi ! Să apară un roman noit

la Paris,

despre

care

vorbesce

«Figaro»

ori

«La

revue

bleue», şi noi să nu-l citim ? Se pote una ca asta ! Domne

feresce | De geaba sintem noi «Belgia Orientului»?
Necunoscinţa propriei nâstre limbi, deşertăciunea

a arăta că sîntem

de

«culţi» şi învăţaţi, la unii, credinţa că

— 997 —
ast-fel sînt mai «distinşi», la alţii, ciudata dori
nţăde

arăta

că

sciti mai

bine

franțuzesce

a

decât românesce, ori

ciudata mândrie de a arăta... că ai fost
crescuţi în .
Francia saii că vorbesc în casă numai franț
uzesce, tâte
astea ne pocesc şi ne sărăcese frumâsa
şi avuta nâstră

limbă.

|

Şi aşa, limba românescă e în primejdie
de a fi isgonită,

de a fi cexpulsată» din propria ei ţară de
către limba
franțuzescă sai de una franţuzită : în locul
vorbelor curat
românesci, ne sînt mai la îndemână neolo
gismele şi barbarismele eftine de prin gazele şi de prin
cărți; dicem
în parlamentul țării, pe catedră, la tribun
al, în diare şi

reviste mai lesne sobrichet decât poreclă, pivot
decât fus,
a deduce decât a scăde, a insista decât a stărui,
a stigma- *

iiza decât a înfiera, a asuma decât a lua asupră
-şi, a
căde de acord decât a se învoi, uvrier decât
lucrător,
arlisan decât meşteşugar, hebdomadar decât
septemânal,

defect decât cusur, surmenaj decât împovărare,

sianțe

pasagere

Zestre, partaj

decât

decât

împrejurări

împărţire,

trecelgre,

mariaj

decât

circum-

dotă decât

căsătorie,

voiaj decât călătorie, pariti decât prinsore ori
rămășag,
a lega decât a lăsa prin testament, sacrificiă decât
jertfă,

breşă decât spărtură, aveniment decât suire pe tron ori
venire la guvern, aservire decât robire, indigen decât păminten, variolă decât vărsat, .rugeolă decât pojar, cata-

ractă decât albcță, picior luat decât scrântit, a ameli
ora

decât a îmbunătăţi, a defrişa decât a desțeleni, furaj
de-

cât nutreţ... N'aş mai sfârşi, dacă aş începe să-ţi înfăţi
şez
mutre ca energumen, comparşi, comeraj, blacbu
lat, me-

geră, erijez, alură, eguuri, culuoare, bagară, vacarm,
escuadă, echipă, panouri, curtier, plajă, avinaţi, desavuare,

asanare, derobare ... Chiar întrun diar ca
«România
jună», care urmăresce o mai mare deşteptare a consc
iinţei
naționale,

nu

găsesci

acolo te împiedici

o limbă

de bulete,

românescă

decampări,

mai curată : şi

raliare,

liber-
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pansişti, ambalare, desistare, radicali de marcă, parvenilism...|
|
Dar mai primejdi6să decât franţuzirea vocabularului
e franțuzirea sintaxei ; vorbele pier mai lesne—cele mas
multe se duc cum aii venit—, dar tiparul de cugetare în.
„care le torni rămâne mai multă vreme ori totdtuna. Nuw
"mai gândim după firea limbei nâstre, ci după a celei
franțuzesci ; chiar vorbele curat românesci le aşedăm şi le
legăm ca în franțuzesce: Te miri cum judecata şi urechia:

unui Român

îl ertă să rostescă barbarisme ca «punerea

în întârdire», catacared în falş», «a face dovadă», ca face

fată cheliuelilor», «me „fac forte să demonstrez», «este:
pentru a doiia Gră, că acestă femee...», «intenţiunea nu
mai face nici o îndoială», «guvernul n'a lipsi de a-şi face
datoria», «acesta este a lipsi de respect câtre M. S.»,
«dacă

Senatul

a întârdiat cu votarea legii, este că voesce

a se face o lege în

adevăr

intern al spitalelor»,

ori

bună»,

«vechiul

d. cutare,

«vechii

elev al școlei

din...»

(după franţuzesce : ancien &l&ve), când românesce e «fost
intern...» !

Şi articolul şi bietele preposiţii şi conjuncții şi-aii pierdut
rostul, mai

ales în diarele din Moldova:

este un mozaic,

al cărui unitate

«Austro-Ungaria

aparentă...», «In locut

de a procura publicului plăcerea destul de rarâ...», «n'am.
observat

nimic

de anormal»,

xesant pentru Francezi,

«operetă...

istoric

şi

inte-

iar de loc pentru noi...» «S'ait

vedutpe mulți susținând, câ...» «S'a arestatpe individul...».

Credem că acestea e o particularitate a Românilor... de-

rit mosaic şi a «Agenţiei române»,

dar chiar în «România

jună» citesc: «... ordinul dat de către fostul ministru ak
lucrărilor publice de a se înlocui pe toţi funcţionarii

străini de la C. F. R. va fi executat»... Sai rordinul de

a înlocui pe toţi...» sati «ordinul

de a se înlocui toți...»

în nici un cas însă nu pote fi românesce cordinul de a
se înlocui pe toţi»... .
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Conjuncţia franțuzescă or a ajuns la modă şi mai ales
la advocaţi se bucură de o deosebită dragoste ; nici nu-ți
pote argumenta un june advocat fără or: «or, domnilor
magistraţi...». De ce or, când n'avem de fel, dar de fel,
vre-o nevoe de el, când nu exprimă nici o idee şi nici o nuanţă pentru care n'am ave cuvint românesc, când
avem pe bieţii însă, dar, prin urmare şi aşa dar ? Sintem
în Ţara

Românâscă,

6meni

buni?

|

Cum vedi, dragul meii, după cum poporul românesc

a ajuns la orașe aprâpe

strein în ţara lui, aşa şi limba

românescă a ajuns la oraşe aprâpe ca o limbă mortă,
aprope str&ină în ţara ei! Şi de la oraşe franțuzirea ei
sa întins ca o pecingine şi la sate, prin armată, prin
învețători, prin notari, prin judecători, prin negustori,

prin foştii servitori în oraşe...

Nu

ne

mai

dăm

româ-

nesce bună-diiia, ci bonjur ! Nu ne mai dicem bună seră,
ci bonsor! Nu mai mulțumim, ci dicem merci ! Nu mai

avem prânz şi nu mai prânzim, ci avem dejun și dejunăm ; nu mai avem cină şi nu mai cindm, ci avem dinei
ori prânz cu înţelesul de cină. De ce să întrebuințăm
franţuzisme, când avem vorbele nâstre vechi? Şi-ar renega un francez limba sa maternă în aşa grad ?...
Ion

OBSERVĂRI
rea este limba

A.

Rădulescu-Pogonenu,

STILISTICE.—Spre a ne face să credem cât de
ce-o vorbesc

Românii

culţi de agi,

autorul

buinţâză următârele particularităţi stilistice mai însemnate :

între-

Mi

1. Antitesă : «vorbele pier mai lesne..., dar tiparul de cugetare...

rămâne».
2. Comparaţiune : «după

!
cum

trebue să scii nemţesce spre a

înţelege limba Românilor Ardeleni, tot aşa trebue
franţuzesce spre a o înţelege pe cea din Ţară».

3. Enumeraţiune : «la

în 'mână

să scii

ori-ce giar românesc, o carte

de școlă, un regulament militar, o lege, o circulară ministerială, o revistă bisericâscă chiar...»

4. Erclamaţiune: «Şi ce încântătâre,
limba nâstră românâscă !».

ce

frumâsă şi bogată e

—
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5. Interogațiune : «Cine-şi dă ostenâla să cunâscă comâra de
limba veche şi înţelâptă din cronicele şi cărţile n6stre
bisericesci ?».

6. Jronie: Să apară un noii roman la Paris şi noi să nu-l
citim ? Se pâte una ca asta! Dâmne feresce! 7. Epitete:: ciudata dorinţă de a arăta că seim bine îranţuzesce»;
«frumâsa şi avuta nâstră limbă» ;
«neologisme şi barbarisme eftine».
8. Epitete substantivale (definiţiuni sai aposiţiuni):

mânâscă

e o limbă păstrescă,

un

fel

românesce» ;
«ce curcitură de limbă».

«limba ro-

de franțuzescă în

9. Metafore: «te împiedeci de «bulete»» ;
«te miri cum judecata şi urechea unui Român
Ertă» ;
:
<conjuncţia franţuzâscă cor» se bucură
la avocaţi de deosebită dragoste».

In

afară

de

acestea,

se

mai

găsesc

mai

următârele

îl

ales

noi

particularităţi stilistice:
1. Acumulațiunea e un fel de enumerare însă qe
determinări care se rapârtă la acelaş obiect şi ne atrag

cu putere

atenţiunea

asupra

lui.

limba de adi a Românilor culți,
mai multe epitete şi definiţiuni în
ţiune:

Ast-fel,

vorbind

de

autorul acumultză
formă de exclama-

« +,» ce limbă împestriţată, degenerată, fără miedg, fără
caracter
proprii naţional—o limbă pripășită, importată din Francia, îmbrăcată dor în fugă într'un fel de haină românâscă, ca vai de
ea!»

2. Subiecțiunea e-un fel de interogaţiune la care
însă răspunde scriitorul. Ast-fel, autorul acestei scrieri
vorbind de limha adevărat românâscă pe care Românii
culţi de adi nu o vorbesc, întrâbă:
«Cine-o învaţă ?»

Și apoi
învaţă :

răspunde

singur,

arătând

că nimeni

nu o

«In şcOlă învăţăm după cărţi traduse prost îranţuzesce ori chiar

—
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franţuzesci, citim literatură franţuzâscă, rar deschidem câte-o carte
veche românâscă ori câte-un autor clasic al nostru...»

3. Contrastul este alăturarea a doiă idei, imagini sai
simţiri deosebite care prin acâstă alăturare dobindese
o mai mare vioiciune. Este un fel de îxfceput de <antitesă». Astfel prin exclamaţiunea : /£
«Şi ce încântătâre, frumâsă și bo

(— se înţelege în oposiție sai
adi

de Românii

e limba n6stră românâscă!»

contrast

cu

culţi)

limba ce se vorbesce

face să resară mai bine caliţăţile uneia
celei-l-alte. Tot așa în interogaţiunea:
„ „ <Franţuzesce citese 6menii
nesce ?»

saii defectele

ce-va în tote dilele, dar româ-

pune în contrast faptul că Românii culţi de adi citese
prea puţin românesce şi prea mult franţuzesce. Contrastul e făcut şi mai visibil prin interogaţiune.
4. Faplicaţia saă Sinonimia este adăogarea după

un termen unul sai mai mulţi termeni care ai aprâpe

acelaș înţeles şi care servă să explice şi să sublinieze
înţelesul primului termen. Ast-fel când scriitorul gice:
«Limba românâscă e ?n primejdie dea
sată din propria ei ţară»

explică termenul

«isgonit> prin

întrebuinţâză în sens
ideea care e numai
In fine:
5. Apostrofa este
autorul încetâză de
personele către care

fi isgonită, de a fi erpul-

<expulsat», pe care îl

figurat şi sublini6ză cu vioiciune
arătată prin primul termen.
particularitatea stilistică prin care
a se adresa către persna sai
vorbesce, şi-şi îndreptză vorbirea

către pers6ne sai personiticări ce nu sînt de faţă. Ast-fel,

când

scriitorul gice :

Sîntem în Țara Românâscă, 6meni buni ?

încetâză

de a

se adresa pers6nei

căreia îi

scrie (vegi

—
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la începutul composiţiunii şi în aliniatul ce urmâză acâstă apostrofă>

şi se îndreptâză către cei ce se interesâză
n6stră şi pe care-i numesce <6meni buni».

de

limba

Exerciţiul 122. — Să se arate ce enumerații, interogaţiuni,

exclamațiuni, comparațiuni, epitete,
mai găsesc în acestă composiție.

Exerciţiul 123.—Să

du-se partea

de adevăr

definițiuni şi metafore

se:

se studieze acestă composiţie, arătânce cuprinde, şi să se deosibescă

barismele de neologisme, arătându-se
nesc al celor neexplicate.

corespondentul

bar-

româ-

87.
ȚARA MEA
Care e mai mândră decât tine între tâte ţările semănate de Dumnegei pe pămînt? Care alta se împodobesce în dilele de s&rbătâre cu flori mai frumâse, cu

grâne mai bogate?

Verdi sînt dâlurile tale; frumâse sînt dumbrăvile. şi
pădurile spânzurate pe câstele tale; limpede şi dulce
e cerul tăi; munţii tăi se înalţă trufași în văzduh; rîurile, ca un brâi pestriţat, ocolese câmpurile; nopţile
tale încântă augul.. Pentru ce zîmbetul tăă e așa de
trist, mândra mea ţară ?
Multe şi frumâse turme pase văile; mâna Domnului
te-a împodobit, ca pe o mirâsă; livegile tale cele întinse sînt smălţuite cu flori felurite şi îmbelșugarea
varsă avuţiile sale peste câmpii... O bogata mea țară,
pentru ce gemi?:
Dunărea bătrână, biruită de părinţii tă, îți spală pâlele şi-ţi aduce avuţii din ţinuturile, de unde sârele a pune;
vulturul din văzduh cată la tine cu dragoste, ca la pămîntul s&ă de nascere; riurile cele frumâse şi spumeg6se, pâraele cele repegi şi sălbatice cântă neîncetat

slava ta... O ţară jalnică, pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită ?
Nu eşti îrumâsă, nu eşti bogată ? N'ai copii mulțila

—
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număr, care te iubese? N'ai cartea de vitejie a trecutului

şi viitorul înaintea ta?... Pentru ce curg lacrămile tale ?

Pentru ce tresari? 'Trupul tăi se topesce de slăbiciune şi inima ţi se frământă cu iuţâlă... Citit-ai 6re în
cartea ursitei
?.. Aerul se mişcă turburat.. vântul dogoresce... Ingerul peirii ţi s'a arătat 6re ?.. Nopțile tale
sînt reci, visurile turburate, ca marea bătută de furtună... Ce-ţi prevestesce?
Privesce de la Misgă-gi şi Mi6gă-nâpte popârele ridicându-şi capul... Gândirea ivindu-se lumin6să pe deasupra întunericului... gândirea ce zidesce şi credința ce dă vi6ţă... Lumea veche se prăvălesce şi, pe-ale ei
dărâmături, libertatea se înalță !.. Deştâptă-te !

|

A. Russu (Russo).

OBSERVĂRI

STILISTICE. — Intro descriere reto-

rică arare-ori notele caracteristice ale obiectului descris
sînt ast-fel aședate încât să formeze un tabloi vii ca
în descrierile poetice. Ori-de-câte-ori într'o asemenea
descriere descoperim totuşi că o parte din notele caracteristice sînt ast-fel aşedate încât formâză tabloi,
dicem că avem a face cu o particularitate stilistică nu- -

mită îpotiposă. O frumâsă ipotiposă formâză

al doilea

aliniat al acestei composiţii :
Vergi

sînt dâlurile

tale; frumâse

sînt dumbrăvile .

$ 64. Teorie.— Descrierile retorice individuale,
care cuprind note şi de natură fisică şi de natură
sufletescă, sai care descriă lucruri produse de

spiritul omenesc dar. de care luăm cunoscinţă prin
simţuri, se numesc
Exerciţiul
și cea

sebirea

124. —

precedentă

dintre

sînt

ele. Să

mizte.

Să se explice de ce acestă composiţie
descripții retorice mixte;

se arate

care

sînt

și care e deo-

semnele

după

care

se cunosce că «Țara mea» e retorică (vedi şi poza 3) şi nu poesie.
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Exeroiţiul 125. — Să se facă o composiţie retorică în care

să se aducă laude limbii românesci întrebuințate de A/ecsandri
pe care-o cunâscem din o mulțime de bucăți învățate şi aci și
aiurea.
b, Descrieri

generice

88.
BEŢIA

Există un

fel de

DE

CUVINTE

beţie, deosebită

între

tâte prin

mijlocul cel extraordinar al producerei ei, care se arată

a fi privelegiul exclusiv al omului în ciuda celor-l-alte

animale; este beţia de cuvinte.
Cuvintul, ca și alte mijlâce de beţie, este până la
un grad Gre-care un stimulent al inteligenţei. Consumat

însă în cantități mari și mai ales preparat

ast-fel încât

să se prea cterizeze și să-și piârdă cu totul cuprinsul

intuitiv al realității, el devine

ţirea

inteligenței.

Efectele

un

mijloc pentru ame-

caracteristice

ale

ori-cărei

beții sînt atunci și efectele lui: «la debilit€ des fonctions

intellectuelles et le penchant ă la violence», cum ne arată

“*Cabanis în memoarul 8 din «Raports du physique et du
moral de lhomme».
Simptomele patologice

ale amețeli produse prin în-

trebuințarea nefirescă a cuvintelor ni se înfățișeză treptat

după intensitatea îmbolnăvirii. Primul simptom este o
cantitate nepotrivită a vorbelor în comparare cu spiritul căruia vor să-i servescă de îmbrăcăminte. In curând,
se arată și al doilea simptom, în depărtarea ori-cărui
spirit și în întrebuințarea vorbelor seci; atunci tonul

gol al vocalelor și consonantelor a uimit mintea scrii-

torului sai vorbitorului, cuvintele curg într'o confusie
naivă şi creerii sînt turburați numai de necontenita
vibrare a nervilor acustici. Vine apoi slăbirea manifestă
a inteligenței, pierderea ori-cărui șir logic, contradi-
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cerea gândirilor puse lângă olaltă, violența nemotivată
a limbagiului....
|
Titu Maiorescu.

$ 65. Teorie. — Descrierile retorice prin care
se caracteris6ză o categorie de lucrări de sine stătătore, fie materiale, fie morale, portă numele de
descrieri generice. Când lucrurile de sine stătătâre,

ce intră în acea categorie,

sînt de

natură

sufle-

tâscă, descrierile retorice generice portă numele,
ca şi cele individuale,

de descrieri

morale.
Se

,

Explicare. — Descrierea de mai sus este retorică, pentru că
autorul, vrând să ne convingă cât de răi scriitori sînt aceia.

care întrebuințeză vorbe multe și mari, dar cugetări puţine,
contradicttore şi fără temeiii de adevăr, ni-i arată ca bântuiți
de o bâlă pe care o numesce beţia de cuvinte. Acestă bâlă.
nu există, dar autorul ne-o arată existentă, tocmai pentru ca
să ne facă să desprețuim acel fel de scriitori și să ne ferim
şi noi de a căde în acel defect stilistic. Acestă descriere
retorică

este generică, pentru că beţia de cuvinte constitue un

fel de categorie în care ar intra tote beţiile particulare de
cuvinte ale deosebiților scriitori răi; este morală pentru că beţia
de

cuvinte

veni

la

presupune

cunoscința

o

stare

celui

de b6lă

a minţii,

ce o are decât prin

și

nu pâte

ajutorul con-

sciinței.

Exeroiţiul 126. — Să se compare înțelesul acestei bucăţi
cu cele dise la $ 60 şi să se- spună care composițiuni ar pute
mai ușor să cadă în defectul stilistic numit «beţia de cuvinte»
și care dintre cele de până acum par a fi bântuite de acest
defect stilistic ?
Exerciţiul 127. — Să se compare «ara mea» şi <Beţia de
cuvinte> din punctul de vedere al stilului ($ 27).
Exerciţiul 128. — Să se facă o composiţiune retorică în
în

care să se defaime

consecințele lui.

«Alcoolismul»,

arătându-se

causele

şi
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89.
VITEZUL

Vitzul este mai presus de cei-l-alţi 6meni. El pârtă
în sufletul săi ce-va dumnegeesc. Căci tuturora le e
îrică de morte, dar el se ridică de-asupra ei. El o despreţuesce şi o înfruntă, căci în sufletul lui trăesce o
viţă fără de mârte. De aceea noi admirăm și respectăm
pe vitâz. EI, cu pieptul lui, ţine piept vrăşmaşului şi ne
apără; la adăpostul curagiului lui, noi putem duce viâţa
liniştită ; noi putem gusta plăcerile nâstre prin suferinţele lui. De aceea vitâzul a mers totdsuna în fruntea pop6relor: popdrele i-aă dat mărirea, pentru că el, cu
disprețul vieţei lui, aii chezăşuit vi6ţa lor.
Vit6zul nu se gândesce la el, la dorinţele și plăcerile
lui, la viitorul şi vi6ța lui; el nu se gândesce decât
la ceea-ce,

în

el, este

mai

presus

de

el:

la Patria

lui.

Ea să dăinuâscă, ea să înainteze ; de el şi de viţa lui
nu-i pasă nimic: vitâzul este braţul Patriei şi trăesce
numai cât Patria trăesce : el mâre mai bine luptându-se,
decât să vadă patria sa nimicită.
Pe fruntea vitzului lucesce flacăra nemuririi. In ochii
lui se vede lumina veciniciei. Lui trebue să ne închinăm,
pe el trebue să-l prea mărim. EI este scutul și mântui-

rea n6stră,

în vremea

primejdiei...

Şi

cine dintre noi

n'ar vr6 să fie vitâz?
Pe noi, vitejii ne-ai scos din jugul apăsător al păgânilor. Peneș şi cei nouă tovarăși ai lui aii fost
viteji.
Pâte că Peneş acum e un biet sătân, pote n'are ce să mănânce şi unde să dârmă; rănile îl vor fi oprit de
a
munci cu folos şi el va fi sărăcit; nimic n'arată în el că

el a fost odată Peneş Curcanul. Dar el a fost odată vit6z;
odată el n'a trăit decât pentru Patrie. El şi-a lăsat acasă
părinți şi rude, soţie şi copii; şi-a lăsat ogorul nelucrat
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şi vitele neîngrijite, și a pornit la luptă. Ela suferit
viscolele ger6se şi ploile ; el s'a hrănit cu porumb copt,
şi, ud până la piele, a Qormit în norâe. Ela sărit la
cel d'întâi sunet de alarmă, cu greutatea raniţei şi muniţiei pe dînsul; a mers prin mocirle și şanţuri peste
pondre și stânci; a suit dâluri prăpăsti6se în fumul
bombelor şi în şueratul glânţelor; a văqut în jurul său,
cădând răniţi saii ucişi, tovarăşii săi de arme; a privit
la chinurile lor, şi el nu s'a gândit la el şi la vi6ţa lui,
el n'a gemut nici n'a plâns, el a mers înainte, cu Dumnegei

înainte,

pentru Domn

şi Patrie,

până la urmă...

Exerciţiul 129.— Să se citescă şi să se caracteriseze

composiție; să se spună dacă are pretutindeni acelaș
să se spună ce ipotiposă cuprinde,

acestă

caracter;

Exercițiul 130.— Să se facă o descriere retorică de de„ făimare: «Streinul», și una de compătimire: «Săracul cinstit».
90.
INTRIGA

Intriga asmute pe un om în contra altuia; ea dă
în vileg tot ceea-ce aude sai i se pare că aude, tot
ceea-ce vede sai i se pare că vede. Ea măresce cu
bucurie grăuntele de rii și micșoreză sati ascunde, cu |
cutate, muntele de bine. Ea are o crâncenă putere de
a desuni pe Gmeni: aţiță pe părinți în contra fiilor;
pe fii în contra părinților: pe prieteni în contra prietenilor; hrănesce vrășmășiile și la tot momentul caută
să le mărâscă. Certa, bătăile, omorul sînt hrana cea

mai căutată a sufletului ei. Fuge de bine, alergă după

r&u, îl adună din tâte colțurile și-l r&spândesce în tâte
părțile. Intriga sparge casele și ruineză nordele.

$ 66. Teorie. — Spre a compune o descriere
retorică a unei categorii de fapte sufletesci pre-
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sint lenevia, minciuna, nedreptatea, lăcomia,

sirguinţa, îndurarea.saă mila, recunoscinţa, bună-

tatea, credinţa

nădejdea,

dragostea, etc,, scriitorit

obicinuesc: sai să personifice aceste stări sufletesci

în nisce fiinţe

supranaturale închipuite, de obiceiit

femei, şi să le presinte ca făcând fapte, pe care
omul de obiceiui le face când are acele. stări sufletesci ; sati să plăsmuâscă un tip, adică un individ
care să aibă tote notele sati trăsurile caracteristice

ale individilor

ce ai acele

stări sufletesci ; sati să

arate împrejurările materiale în care se produ
c,
şi caracterele pe care le ai ca și la descrieril
e
prosaice ($$ 33, 35).

In casul d'intâi, lenevia, minciuna, credin
ţa, etc.,

se scriii cu literă mare şi vorbim de ele
ca de
nisce ființe supraomenesci care ai putinţa
să se
amestece în faptele Gmenilor ; în casul al
doilea,

lenevia, minciuna, credinţa, etc., devin «Lene
șul»,
«Mincinosul », «Credinciosul», etc.,
adică nisce

Omeni generici ale căror fapte sînt ale indiv
idilor

leneși, mincinoși,

credincioşi,

etc.; în fine, în ca-

sul al treilea, lenevia, credința, minciuna etc.
îşi păstreză numele lor, iar în composiţia despre
ele arătăm împrejurările în care se produc.
Esxphicare. — In composiţia
goria

«Intriga», spre a descrie

cate-

de stări sufletesci pe care le are ori-ce
om când lucreză la

desbinarea Gmenilor, autorul a personificat-o
și vorbesce de ea

ca de o ființă supraomenescă care
are putinţa să schimbe conduita 6menilor. Ast-fel spune despre
ea că <asmute» pe un
om contra altuia, că <are o crân
cenă putere de a descrie», că
hrana sufletului ei sînt certurile,
omorurile, etc.
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Din contră, în composiția «Vitezul», spre a
descrie starea.
sufletescă de curagii vitejesc, autorul și-a înch
ipuiun
t Hp —
un om general, care este arătat cu tote însuși
rile acelor 6meni

care

sînt

viteji. Acest

tip,

către

sfârșitul

composiției,

este

individualisat în Peneș Curcanul, 'ne încetând
totuşi de a r&-

mâne

general,

adică representant

al tuturor vitejilor.

In fine, în composiţia <Beţia de cuvinte», autoru
l nici nu per-

sonifică acestă beție, nici nu ia ca tip, un
individ care ar ave tâte
însușirile <beţivilor de cuvinte», ci caută
so descrie în generalitatea ei, arătând împrejurările în care
se produce și carac-

terele esențiale pe care le are. Descrierile retori
ce făcute în
acest chip se asemănă cu descrierile prosaice
mai mult decât
cele dintâi. De aceea composiția «Beţia de
cuvinte» ar pute

fi considerată

ca o frumosă

descriere

prosaică,

dacă

n'am sci

că <beţia de cuvinte» este o invențiune cu
ajutorul căreia
autorul vrea să 1sbescă mai bine în scriitorii
cet răi.
Exerciţiul 131. — Să se facă trei descrieri retori
ce ale «Le-

neviei», întrebuințând
tate mai sus,

cele trei mijl6ce

de,composiţiune

ară-

91.
IUBIREA DE NATURA
Viâţa care bate în noi difere dor prin formă
de viţa
ce bate într'o insectă, o plantă saii o piatră
. In fond
aceeşi vi6ţă e în tote, căci tote există, tote
ai însuşirile
lor modeste saii strălucite, severe sai blând
e, senine sai
turburate. De aceea sufletul nostru nu se
împletesce numai de sufletul celor-l-alţi 6meni şi face una
cu diînşii, dar

chiar de fiinţa dobitâcelor, copacilor şi erburilor,
pietrilor

şi tuturor lucrurilor din lume. Să ne aduc
em aminte de
umilința unui câine oropsit, bătut, gonit de
pretutindeni
şi care totuși e gata să-şi mişce de mulțumire
câda, când
vede numai că avem gândul să-l luăm
sub apărarea

nostră.

Să ne gândim la păsărica orbită de vifor,

Literatură

şi Stil, cl.

IV, Dragomirescu.

abo- .
16
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sită de sbucium, de frig şi de fome, abătendu-se în ferâstra nostră luminată şi veselă, în mijlocul: ernei. Iată

o pajişte frumâsă de erbă

măruntă,

ea a crescut în curtea părăsită

vine stăpânul cu slugile sale,
şi încolo, începe

verde şi frumosă:

şi i-a făcut podobă;

dar

trece unul şi altul încâce

să se facă urme,

€rba călcată îşi plecă

din ce în ce firele, se ofilesce, se îngălbinesce, se râde,
se usucă,
şi în locul unde ea crescea frumâsă acum e
cărarea. Sai, în vremuri de secetă, când porumbul se

usucă pe câmpuri, cu frunzele încâlcite, cu penele
vârfului, sdrenţuit şi umilit! Şi, mai departe, să ne

gândim la stâncele mâncate şi smăcinate de ploi, la pămîntul sdruncinat de râtele carelor şi căruțelor, de piciorele Gmenilor, b&trâni şi tineri, buni şi r&i; la vâr-

furile

munţilor

biciuite

bătute

şi înghețate,

sub

de

ploi şi de
cerul

pe

care

vânturi,
lucesce

vecinic
un

sore

cu rade, dar fără căldura vieţii. Saii să mergem cu închipuirea mai departe : să ne uităm, în serile cu lună,
la acel glob, vecinic sclav globului nostru, şi să ne-amintim că este un

bulgăre

uscat

fără

şi pustiii,

pală

de

stâncă,
de

nor,

sbârcit

de

cratere,

fără fir de erbă verde,

fără copac, fără fiinţă vieţuitore. Să ne gândim la vecinicul lui drum rotit împrejurul pămîntului, vecinic acelaşi,
vecinic fără vicţă vie şi fără scop. Şi, gândindu-ne la
tote acestea, să ne întrebăm: ce se petrece în sufletul
nostru? Şi vom vede atunci că, în sufletul nostru găsim
milă pentru vița tuturor acelor ființe și lucruri. lar
mila e iubirea care sa deşteptat în noi pentru ele.

- Si din contră, să privim la pasările care cântă în s6rele de primăvară; să ascultăm cicorile care zuzăe în
arşița de vară sati greerii care scârție

în €rbă, pe nop-

ţile cu lună; să privim la mâţele ce se jocă saii la zorelele pline

de

rcită,

ce se deschid

curate

în zorile

dilei;

să mergem în codri umbroşi, unde bradul îşi înalță
trunchiul puternic spre cer, iar stejarul îşi destinde ra-
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murile în lături, adăpostind pasările cerului în frunzele

sale stufâse şi pline de visţă ; să privim strălucirea căldurosă a aerului, curăţenia strălucitâre a argintului; să

ne gândim la resistenţa plină de folos a fierului, la mar-

mora

albă

în care

se tae chipul

Gmenilor mari ; la vâl-

v6rea roşiatică a focului misterios şi depărtat, la limpedimea isvorulai de munte, la puterea neinfrânată a frântului fulger ce, în mied de nâpie, sub cerul îngreuiat de
nori par'că lumineză orizontul până la marginele universului ; la nepilduita violență a valurilor ocenului ce
ajung la nori, să se lupte cu ei, învârtindu-se în trombe
spăimiîntătore ; — să privim la tâte acestea, saii să ni le
inchipuim, şi să ne gândim dacă sufletul nosiru r&mâne
nepăsător în faţa acestor manifestări. Vom vede atunci
că vieța nâstră palpită de viâţa lor, că se ridică puternic
către dinsele, şi că ori-de-câte-ori nu ne este frică sai
groză, simțim în noi bătând palpitările bucuriei, al puterii triumfătore...
Sufletul nostru e legat de sufletul naturii, și durerile

şi bucuriile nostre sînt legate de durerile şi bucuriile ce
ni se par că ea le suferă în diferitele ei forme. Ah! de
Sar pul€ să ne facem una cu ea şi să n'o privim nici
odată ca vrăşmaşă ! — Dar nu:

Natura e încă vrăşmaşa

nâstră, şi tâtă civilisaţia nu e decât o uriașă sforțare a

omului, ca s'o cucerescă,

s'o îmblândescă, s'o umaniseze.
Exerciţiul 132. — Să se citescă, să se caracteriseze și să se
arate și mijl6cele întrebuințate de autor spre a descrie <lubirea
de natură».
.

92.

SFARȘITUL VERII ÎN ȚARA NOSTRĂ
Dar vara e pe sfârșite și timpul venatului a sosit. Din grăunțele plugarului saă hrănit și sait îngrăşat atâtea pasări: multe
din ele vor fi acum jertfite la rândul lor pentru hrana venăto-
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rului harnic. Prepelițele egoiste și singuratice sait îmbuibat pe
mirişti; turturelele drăgăstese umblă în stoluri peste câmpuri,
Saședă în tăcere pe un copac singuratic, și apoi sfiose se
scoboră la pămînt să-și umple gușile cu grăunțele risipite; iar
mai departe potârnichile cele repedi la sburat și dropiile uriașe.
Dar nu numai pe câmp, dar și în bălți vor fi multe jertfe.
Rațele. lacome, lișițele tainice, viclenii sitari, neastempăratele
becaţe care tâtă vara sai plimbat nesupărate pe lac şi
pe malurile nomolâse ale apelor şi sai hrănit, fără să plătescă arendă pe pămînturile şi apele nâstre, tâte, îndată ce

trece Sfînta Măria, încep să cadă isgonite cu meșteșug de
copoi şi isbite îndată de alicele iscusiților venători. Și cât de
frumâsă

nu e țara nâstră,

când

vrei

să te

îndeletnicesci

cu

ostenelele vânătoriei !
Aci

aștepți cum

însereză

și cum cade

n6ptea, pe marginea

lacului al cărui luminiș înconjurat de papură și trestie, strălutesce pe sub umbrele serii. In tăcerea în care aștepți, privescă şi asculți misteriosa vicță a rațelor şi lișițelor, care şuerând trec în stoluri pe de-asupra

și, cu un sgomot

de valuri

risipite, se lasă lângă sâțele ce le aşteptă. Stoluri, stoluri vin
din zări depărtate şi, în liniștea nopții, pe fața apei se abat,
se jâcă fără astâmpăr — iar tu, ameţit de o plăcere vrășmașă,
tragi cu bătae de inimă în cârdul numeros...
Ori de dimincță, prin miriştele pline de rugi de mure, de
pălămidi şi de sipică, de pâlcuri de bureni, care cresc acum
nesupărate printre clăile aşedate la rând prin mijlocul locurilor, păşesci

cu pas regulat, cu privirea țintă, cu degetul

pe

trăgaciu, după prepelițele șăgalnice, care, de grase ce sînt,
.
şi-aii uitat cântecul de astă-primăvară.
Ori dile întregi, veghezi în căruță pe câmpiile întinse ale
Bărăganului după dropii și gâsce sălbatice, care își duc traiul
de vară departe de locuințele 6menilor, prin înaltele bălării
ale pămînturilor

ţelinose, lăsate de

vremuri în părăsire.

Ori înhăitați cu sute de 6meni mergi în munți și vânezi
fiarele care-și duc traiul în văgăunile munților și prin înfun-
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codrilor, hrănindu-se

din oile şi vitele

rătăcite după

€rbă tîn&ră, pe costele şi pe podişurile munților.
Ori încotro vei merge cu gândul de vânătâre, vei fi încântat
de frumusețile Patriei. Sorele e mai puţin ardător. Peste
întinsul țării se revarsă o liniște: dulce şi fermecătâre. In de-

părtare se văd satele împoporate de copaci, iar în spre largul
câmpiei, din loc în loc, cumpenile tainice ale puţurilor. lar
pe cerul senin și luminos de lumina albă a tmnei ce sapropie,

fire de pătjen

colindă și

din când în când le vedi

du-se de brazdele arăturilor ce încep, din loc în loc,
câte o pată întunec6să pe întinderea aurie. Şi ca
păcjen călătoresc, spre a duce vicța mai departe,
cu aripi ale păpădiei, ale pălămidei și ale scaeților

agăţânsă arunce
firele de
semințele
care, cu

trupul lor creț şi țepos, şi cu capul roşu ca sângele, aă ţinut
tâtă vara strajă rezbrelor și drumurilor.

$ 67. Teorie. — Descrierile retorice generice,
care se refere la o caiegorie de lucruri de sine
stătătore de natură fisică, se numesc, ca şi cele
individuale de acelaş fel, — materiale. E de observat însă că descrierile retorice se slujesc adesea de
vorbirea figurată, şi acâsta face ca descrierile materiale retorice să presinte mai mult sai mai puţin
ca Şi descrierile
Exerciţiul 133. —

poetice

($ 52), caracterul

mizt.

Să se citescă, să se caracteriseze și să

se arate care sînt notele pur
țiuni și care cele morale.

materiale

ale

acestei

composi-

Exerciţiul 134, — Să se compună o descriere retorică materială de defăimare: <Erna în ţară la no.

93.

ROMÂNUL
Mie mi-e drag Românul

care l-a dăruit

natura.

şi sciit a pretui bunătăţile cu

Mi-e

drag

să-l

privesc

şi să-l
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ascult, căci
'e simplu şi frumos în înfăţişarea lui; căci e
curat, înţelept, vesel şi poetic în graiul s&ii..
'Imi plac obiceiurile sale patriarhale, credințele sale
fantastice, danțurile sale vechi şi voinicesci, portul săi
pitoresc, care la Roma

se vede săpat pe colâna lui Traian;

cântecele sale jalnice şi melodidse şi mai

ales

poesiile

sale atât de armonidse.
Eu îl iubesc şi am multă sperare într'acest popor plin
de simţire, care respecteză b&trâneţele, care îşi iubesce

pămîntul şi care, fiind mândru de numele s&it de Român,
îl dă ca un semn de cea mai mare laudă ori-cărui om
vrednic, ori-cărui vitez, fie măcar de sânge str&in.
Am multă sperare intr'acest nem, a cărui adâncă
cuminţie e tipărită într'o mulţime de proverbe, unele
mai înțelepte decât altele ; a cărui închipuire minunată
e zugrăvită în poveştile sale poetice şi strălucite, ca însă-şi
acele

orientale ; al cărui

spirit satiric

se vădesce

în ne-

numeratele anecdote asupra tuturor naţiilor, cu care
s'a aflat în relaţie; a cărui inimă bună şi darnică se

arată în obiceiul

ospeţiei,

pe

care

l-a păstrat cu sfin-

ţenie de la strămoşii săi ; al cărui geniii, în sfârşit, lucesce

atât de viii în poesiile sale

alcătuite în ondrea faptelor

mărețe.

Şi spre dovadă:
Care din noi nu a fost legenat în copilăria sa cu dulcele cântec de Nani puiule, şi cu poveşti pline de smei
ce alungă pe Făt-Logofăt cu o falcă în cer şi cu una în

pămînt?
Care nu a fost îngrozit cu numele de Strigoi, de Tricolici,

de

Stahii,

de

Rusalii,

de

Babe

n6ptea din morminte şi din pivnițe
piilor nesupuşi?
Care

nu

a ris şi nu

ride

Clânţe,

carele

es

pentru spaima co-

încă, ascultând

întâmplările

Țiganilor ce şi-aii mâncat biserica, sai a Jidanilor prin
codrul Herţei, sai a Sârbilor pe malul Dunării, sait a

— 245 —
Nemţilor care. aii degerat de frig în Moldova, dicând că
le era «kald»? ş. c. 1.
Cine, ajungând n6ptea la o casă țărănescă, aii întrebat:
«bucuros la 6speţi ?>—şi n'aii audit îndată: «bucuros!» Sai,

tvecend pe lângă o masă de ţărani, ati dis: «masă bună!»—
fără a fi pottit la diusa? Saii, fiind faţă la o nuntă din
sat, n'a fost «cinstit» de cuseri voioşi şi nu s'aii încredinţat de respectul tinerilor câtre bătrâni?
Cine aii intrat la vorbă frăţesce cu locuitorul de la
câmp şi nu sa mirat de ideile, de judecăţile lui, şi nu
a găsit o mare plăcere a asculta vorba lui împodobită
cu figuri originale ? De pildă:
Vrea să grăescă de un om bun?— el dice: E bun ca
sinul mamei.
De un om înalt şi frumos? E înalt ca bradul şi frumos ca luna lui Maiii.

De un om r&it ? Are maţe pestrițe.
De un om urit? Urit tată a avut.

De un om prost? EI socâte că, câte pasări sboră, tâte
se mănâncă.

De un isteţ? Segte pe dracul din pămint.
De
De
nu-l
De

o femee frumosă ? E ruptă din sere.
un lăudăros ? Intră în doi ca în doi-spre-dece şi
scot nici doii&-deci-şi-patru.
un tinâr cu părul alb? L-a nins de vreme.
ş. c.l.ş.c.l.ş.c.].
Cine s'ait amestecat printre flăcăi saii fete la clacă
saii la şedătâre, şi n'aii petrecut cesuri de mulţumire,

audind glumele tinerilor, păcălirile lui Păcală şi Tândală,
poveştile lui Sfarmă-Pictră, Strâmbă-Lemne, şi ale lui
Statu-Palma-Barba-Cot, istoria văcarului care s'a mâniat
pe sat, şi mai ales cimiliturile propuse
ghicescă?

fetelor, ca să le

Cui nu-i place să vadă alergând pe un şes întins o
poştă românscă cu opt cai? Caii alergă cât le apucă
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piciorul ; postaşii chiuesc, cât le ţine gura, pocnind ne-

contenit din harapnice,
văile, trece podurile, sue

şi căruța
delurile,

sai calesca cobâră
cu repegiunea dru-

mului de fier... din Austria. Tot drumul e un vârtej
spăimiîntător, în care călătorul are prilejul de a-şi vede

capul frânt de dece ori pe ces; dar n'aibă frică el, căci
de şi drumurile sînt rele, de şi caii sînt mici, de şi ha-

murile
multe,

sînt slabe, de şi, într'un cuvînt, primejdiile
postaşii români sînt ghibaci, sînt voinici,

sînt
Fie

n6pte orbă, fie glod, fie costişă, fie vale sai prăpastie,
n'aibă grijă, când postaşul îi dice: «Nu te teme, domnule, că eşti cu mine!».

Cine aii vădut o horă

veselă, învertindu-se

pe 6rbă,

la umbra unui stejar, sait danţul vestit al «căluşeilor»,
sait
«muntenesca» saii «voinicesca», şi s'aii putut opri cu
sânge
rece, în faţa acelor veselii ale poporului atât de vii, atât
de caracteristice ?
|
Şi, mai cu semă, care Român nu şi-aii dorit Patria

cu lacrimi,

când

sa

găsit în străinătate ? — şi care nu se

simte pătruns de o jale tainică şi nesfârşită, când aude

buciumul şi doinele la munte ?

O! trebue să nu aibă cine-va nici o picătură de sânge

în vine, nici o schîntee de simţire în inimă, pentru ca
să nu se înduioşeze la priveliştea patriei sale şi să
nu

iubescă pe fratele s&ii, Poporul
Aruncă-ţi

ochii

la

ori-care

Român! .

Român,

şi-l vei găsi tot-

deuna vrednic de figurat întrun tabloi.
De va şede lungit pe &rbă la pâlele unui

va sta în picidre, r&zemat
de

oi;

de

se va

într'un

tog

codru;

lângă

de

o turmă

sălta în horă, vesel și cu pletele în vânt,

de se va cobori pe o cărare de munte

cu

spinare ; de

durda sa pe

un

cal selbatic;

se va arunca voinicesce

pe

de va cârmi o plută de catarguri pe Bistriţa sati pe Olt,
ş- €. [....; ori-cum 1"&i privi, fie ca plugar, fie ca cioban,

fie ca postaş, fie ca plutaş, te vei minuna

de firesca fru-
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museţe a figurii lui şi te vei încredința că un zugrav
n'ar putea nicăirea să-şi îmbogăţescă albumul mai mult,
şi totodată mai lesne, decât în tările nostre.
Vedi-l pe Român, când vine primăvara, cum i se
umple sufletul de bucurie, cum îi cresce inima în piept,

ca frunza în pădure! Cu câtă mulţumire el cată la noiia
pod6bă a naturii, ce acoperă locul nascerii sale, cu câtă

veselie el vede luncile înverdite, câmpiile înflorite, holdele r&sărite!
Românul se renasce cu primăvara ! El întineresce cu
natura, căci o iubesce cu t6tă dragostea unui om primitiv.
De aceea şi tote cântecele lui încep cu frunză verde.

Lui îi place să se rătăcescă prin desişul pădurilor; îi
place să-şi pue flori la pălărie, să asculte cântecele pasărilor şi să dică atunci câte o doină de jale, de dragoste
sau de haiducie.

Pentru dinsul primăvara este un timp de simţuri puternice şi ademenitâre. Şi desimea înverdită a codrilor,
prin care şerpuesc şi se pierd tainice poteci, deşteptă în
inima lui un dor ascuns de voinicie şi-l îndemnă a dice:
Frunza'n codru s'a 'ndesit,
Sufletu-mi s'a r&corit!
Hai, voinice, la ponsră,
Pân'ce-i &rba crudişâră !
Unde
Urmă

calci,
nu

faci;

Unde şedi,
Nu

te mai

vedi!

V.

Alecsandri.

Exerciţiul 135. — Să se citescă și să se caracteriseze acestă
composiție, comparându-se

cu cele dise la $ 36.

—
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Paralele

94.
DOI

1821

Sint 6meni ce bine-cuvintâză anul acesta şi ai aspiraţii către dînsul; sînt iar 6meni ce îl blestemă şi cu
or6re îşi aduc aminte de dînsul.
Amândoiă părţile, fără a seci causa afecțiunii sai
aversiunii

lor,

îşi ai

cuvintele

lor fârte

mari,

Causa e f6rte simplă ; causa este că ai fost doi 1821.
Unul venia de unde îşi înțărcase Dracul Fanarioţii, în
capul căruia era Ipsilante; și altul, de unde se mai
află încă, dacă nu vână şi sînge, 6se încai şi tot 6se
de Român, ce mai pot învia ca înși-şi 6sele peste care
profetisa Iezechil.
Despre Olt venia 1821 cel românesc, de la. Apus, de
unde vin uraganele ce curăţă aerul de morburi sai
de ciume, şi r&stârnă şi casele ce nu staii pe temelii
bune. Oltenii veniai cu acel 1821 şi în capul lor era
Tudor Vladimirescu.
Cu un 21, venia Ipsilante cu o adunătură de străini
de tâte colorile şi după care, ca toţi junii creduli şi
generoși, se luară, amăgiţi, o mulţime de elevi Greci,
plini de ard6rea celor ce sciură a muri la Termopile.
Cu

cel românesc

21,

venia

Vladimirescul

cu

16

mii

de panduri, toţi Români, toţi Oltenaşi ce mirâse pe cel
cu vestminte albastre la câtă, ca să-l cunâscă dacă era
boer sai ciocoii.
Un 21 veni din Moldova, şi încă şi. mai de departe, şi

stete la Colentina, pe unde trec Muscalii când vin şi se

duc, și se puse grecesce

Cel adevărat

21

în casele Ghicilor.

veni de peste Olt şi stete la mama
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capitalei, la Mitropolie voi să die, şi se puse «românesce»
în casele Brâncovenilor.
Unul la Colentina și altul la Mitropolie steteră și,
spre a se cunâsce, se mă&surară unul pe altul Qe sus
până jos. Se cunoscură şi după posiţia ce luară, şi după
fapte, şi după cugete, şi după stăpâni. Unul venise a
servi Românilor, şi altul, străinilor.
Unul aduse pradă, despueri, ucideri, incendiuri de
case, spargeri de biserici, măcelul celor fără putere, desonori în familii, devastaţia ţării dintr'un cap până la
altul, şi nică un principiu.
Altul, cel adevărat românesc, semănâ cu mâinele pline
seminţele naţionalităţii şi strigâ : «Jos cu ciocoii! Să
strivim capul șerpilor !»
Unul, cel fanariotic, cânțâ.:
Aideţi, fraţi să trăim bine,
Să trăim tot pentru noi,
Că iată vremea ne vine

Cea ”ncărcată de nevoi.

Altul, cel românesc, cântă, ca toţi eroii moderni ai
tutulor naţiunilor în servitute, ca toţi eroii Greciei, cântecul Jienilor:
Tâte plugurile umblă,
Numai pluguleţul meii

L-a ?nţelenit Dumnedeii.
Dar a dat și Dumnedei
Că umblă şi plugul mei,
Să trag brazda Dracului
La ușa spureatului,
O brăzduţă dale sfinte
Să ţie ciocoiul minte.
Să-ţi arunce un semănat
Cu sângele meu udat:
Plâe, măre, d'apă vie

Ce s&mînţa ţi-o învie ;
Să-mi

îţi daii un

semănat

Ce de mult nu s'a mai dat:

—
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Semănat de potecași,
Să răsae Românaşi ;
Sămînţă de plumb, de fer,
Ce-mi îţi cresce pân” la cer.
Pluguleţul meă nebun,
Cum te prefăcuși în tun!
Vedi aşa mai poţi ara,
Să mă scapi de angara,

Capitala atunci sta între doi 21: între al lui Ipsilante
ce reşedea la Colintina şi între a lui Tudor, ce reşedea
în casele Basarabilor.
Ipsilante venise proclamând prada și incendiul. Ciocoii, din preună cu t6tă adunătura de streini îl recunoscură, de cap şi începură prada şi violarea,

Tudor proclamâ drepturile Patriei şi Domnia Română,

şi ciocoii nu-l ertară. Tudor fu trădat la Golesci de doi
inşi venetici şi ucis prin orâinul lui Ipsilante ia Târgoviște în aplausul trântorilor şi lipitorilor, vampirilor
României.

De ia un 1821, de la al lui Ipsilante, avem suvenire
de tot ce este mai nenaţional, mai batjocoritor, mai

oribil ; iar de la 1821 al lui Tudor, începe regenerarea
Românului.
Unul, cel de peste Prut, aduce distrucţiune şi o adevărată «stăpânire». Cel de peste Olt aduce o creaţiune
nouă: domnitor român, reforme, șcâle naţionale, etc.
Acum,

după

ce se descureară

şi distinseră doi

1821,

scie fie-cine, după doctrinele şi politica sa, ce are de a
blestema și ce are de a bine-cuvînta.
I. Heliade-Rădulescu.

$ 68. Teorie. — Descrierile retorice, individuale
sau generice, morale, materiale sai mixte, când
se refere la doi& sati mai multe lucruri de sine

stătătore, sai la un singur lucru de sine stătător
însă în două sai mai multe momente

deosebite ale

— 951 —
existenţei sale, iar descrierea lor se face prin asemenarea sati deosebirea caracterelor cu care se

sai

presintă— portă, ca şi descrierile prosaice
poeme de acelaș fel, numele de paralele.

Explicare. — Composiţia de mai sus este paralelă pentru că,
de şi se pare -că descrie unul şi acelaș lucru: <Anul 1821 în
Țările Române», în realitate descrie doăz porniră sat doiă
curente deosebite ce sati manifestat în ţara n6stră atunci. De
aceea și autorul își întituleză scrierea sa «Doi 1821». Aceste
doit curente, unul representat prin Ipsilante este curentul
străin, grecesc, violent, viclen; cel-l-alt, representat prin Tudor
Vladimirescu, este național, românesc, pacinic și cinstit. Acestă

paralelă este retorică, pentru
curente,

mai mult

autorul

se

vede

meritul lui

că

că în
are

Ipsilante;

descrierea

intențiunea

de

acestor

doi€

a detăima

cel

curentul

lui

şi de a înălța

Tudor Vladimirescu. De ar fi fost prosaică, autorul ar fi putut
spune şi unele însuşiri bune ale curentului lui Ipsilante, ca
bunidră, faptul că el representa lupta în contra Turcilor pentru
independența Grecilor, iar relele ce ni le-ai pricinuit provenia

în mare parte din faptul că noi eram considerați ca provincie
turcescă ; precum și unele însușiri rele ale curentului lui Tudor
Vladimirescu, care nu prea ave consciință de ceea ce urmăresce, etc.

95.
ION VODĂ CEL CUMPLIT ȘI DOMNII CEJ MARI
Ca ostaş, I6n-Vodă fu micşorat până astădi
clenile

relațiuni

ale

Polonilor,

cioşi, când aliaţi perfidi, care,

când

în

duşmani

ambe

după vineputin-

casurile, voiait

a-i răpi, sait totă gloria saii partea-i cea mai frumosă,
împăunându-se ei înşi-şi cu miserabilul plagiat de pene
strălucite.
Acâstă sârtă o avură, vai! toţi eroii României.

—
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6re nu-şi atribuiaii

ei loru-şi, în faţa nedo-

meritei Europe, cele mai falnice şi mai legitime victorii

ale lui Mircea, Ţepeş, Ştefan şi Mihai ?
|
Numai un soldat pote înţelege r&sboele lui I6n- Vodă,
care se povestiaii până acum, ca un lung înşirăte-mărgărite fără plan şi fără succesiune; dar în care arta

militară descopere cu uimire o prodigi6să diversitate de

mijloce, cârmuită
Ce

e dreptul,

de o minunată
ca

Domn,

unitate de

I6n-Vodă

se arătă

direcțiune.
câte-odată

prea crud; dar Mircea, Ştefan, Mihaiii, fost-aii ei ore
mai blândi ? Dar secolul al şese-spre-decelea întreg nu
fu el ore unul din secolii cei mai încruntați în t6te țările
lumii, în Spania, în Francia, în Anglia : dar până şi
capii bisericilor, până şi predicatorii păcii evangelice,
până şi Luther şi Papa Piu.V, nu strigau ei re atunci
cu furie: «tăcţi! tăgți! tăcţi mereu»?
Ce

e dreptul,

ca

ostaș,

I6n-Vodă,

după

ce

făcuse

racole, cădu ; dar nu uitaţi cuvintele lui Frederic:

mi-

«nici

un geniii militar nu pote ţin& contra trădării» ; dar nu
uitaţi

mortea

lui

pe a lui Mihaiii;

Cesar,

Enric

dar-nu

IV, Gustav-Adolf, şi chiar

uitaţi Waterloo !...

Nu totdeuna succesul este ceea-ce distinge pe 6menii

cei mari;

căci adesea sint forte mari tocmai

care

sem&nând,

mor

aibă ferjcirea de

pentru

a culege

ca

mediocra

mai târdiii

nenorociţii

posteritale

rodul

coce cu greii.

să

cel ce se

Mirc
. domnise
ea
aprâpe 40 de ani;
Ştefan — de

asemenea

;

Mihaiii tot încă, cu bine
9 ani eroica-i domnie...

cu răi,

îşi trăgănă până

la

Mircea, Ștefan, Mihaiu, având puternici duşmani, avură

însă şi puternici amici, regi

Dar căutați

cu luminarea,

şi împerați.

ca Diogen,

nu

numai

în

România, ci căutaţi în tâtă istoria universală, un singur
principe, carele cu mai puţine mijloce să fi executat în
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pace şi în r&sboiii, ca Domn

şi ca ostaş, într'un interval

de doii&-deci-şi-opt de luni,

nisce lucruri mai gigantice

decât reformele administrative şi bătăliile

lui I6n-Vodă!
B.

Exercițiul 136. —
comparație

Să se citescă și să se

cu cea precedentă,

birile dintre ele.
. Exerciţiul 137.—Să

arătând

P.

Hasdeiă.

caracteriseze în

asemănările

și deose-

se transforme într'o paralelă prosa:că.

96.

MÂNIOSUL ȘI TRĂDATORUL
Trădarea,

ca și mânia,

-dar pe când mânia

vine

scâte pe om

fără

scirea

dintre 6meni;

omului și-l co-

pleșesce; trădarea se furișeză în sufletul lui, cu scirea
lui. Mâniosul în furie nu mai e om, e fiară; trădătorul
e mai prejos şi de om și de fiară, căci fapta lui nu
e de om, iar fiara n'o pote face. Mâniosul e de com-

pătimit, trădătorul e de desprețuit.

El

nu

mai

face

parte din nică o societate: nici dintr'acelui pe care-l
trădeză, nici din a celui cui trădeză.. De aceea Romanii diceau: «Îmi place trădarea, dar urăsc pe trădător». El dacă isbutesce să-și vîndă patria, ia bani,
petrece, trăesce: dar toți Gmenii, chiar cei ce sai

folosit de vindarea lui își întorc capul de la el, ca de
la un lucru necurat. și scârbos. E gunoiul
toți îl desprețuesc și-l gonesc .dintre dinșii.

societăţei:

_ Exerciţiul 138. —— Să se citescă, să se caracteriseze și să
se arate

dacă

mijlocele

indicate la $ 66

sînt

lămurit

între-

buinţate, cum și dacă este completă.
Exerciţiul 139. — Să se îndrepteze căutând a se întrebuinţa cu claritate numai unul din mijlocele indicate la Ş 66.
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$ 69. Recapitulare.— Când considerăm un lucru
de sine stătător mai mult cu voința sai pornirea
nostră și formulăm în vorbire notele caracteristice cu care ni se înfăţişeză cu acâstă ocasiune
—
facem o descriere retorică.
Descripțiunea retorică pote fi individuală sau
generică, după cum se rapârtă la un lucru de sine
stătător sait Ja o categorie întregă de lucruri de
sine stătătore.
Descripţiunea retorică individuală pote fi mate-

rială, morală sai miztă,

după cum lucrul de sine

stătător la care se rapârtă este de natură fisică,
de natură sufletescă sai de amândouă naturile în
acelaș timp. Cea materială mai portă numele de
icână sai prosopografie ; cea morală, corespundând caracterisării, mai este numită și elopee; iar
cea mixtă, ca şi descripțiunea prosaică ce-i corespunde, se mai numesce portret.

Descripțiunea retorică generică pote fi şi ea la

rândul ei materială, morală sau miztă,

după cum

calegoria la care se referă coprinde lucruri de
sine stătătâre de natură fisică, de natură sufletescă sai de amândoiit în acelaș timp. Cea mixtă,
ca şi descripțiunea prosaică corespondentă, se mai
pote numi şi caracter.
In fine, descripţiunea retorică pârtă numele de
paralelă când descriem prin asemănări şi deosebiri doiă sat mai multe lucruri sa categorii de
lucruri, sai acelaș lucru sati categorie de lucruri
în doii& momente deosebite.
a

II. Narațiunea
1) Prosaică
a.

Naraţiuni

individuale

97.
NICOLAE BĂLCESCU
Născut în Bucuresci, Bălcescu, după ce luă câte-va
“ecţiuni de la un arhimandrit grec, terminâ. învăţăturile
din Sf. Sava şi apoi studiâ filosofia cu bănăţânul Murgu.
Indemnat de familie a-şi alege o carieră, intrâ în armată cu rangul de cadet în cavalerie. Din interesul ce
purta instrucţiunii publice, înfiinţă la regimentul, în care
servia, o şe6lă pentru gradele inferidre. Ac6stă ş:6lă fu
desființată după puţină vreme prin stăruinţele consulului rus şi, nu târdiii după aceea, însu-şi Bălcescu eşi
din armată.
Pe la 1838 se formase în ţară o partidă naţională,
care voia să schimbe situaţia Principatului, introducând
reforme

democratice,

şi, de s'ar

fi putut,

să unâscă

ţă-

rile sub un principe străin. Intre fruntaşii acestei partide
era şi Bălcescu. După ce Câmpineanu se întârse din
călătoria ce făcuse pe la cabinetele Europei şi fu arestat,
Bălcescu socoti că a venit momentul să facă o revoluţiune, dar proectul fu descoperit, şi capii acestei mişcări,
Bălcescu şi Mitică Filipescu, fură închişi la mânăstiri.
Filipescu muri în timpul închisorii, iar Bălcescu fu liberat la venirea pe tron a lui Bibescu.
Peste câţi-va ani, îşi începu cariera de seriitor, pu-

blicând într'o revistă din Iaşi studiul întitulat «Puterea
armată a Românilor», lucrare fârte bine primită de lumea
cititâre şi salutată cu mare laudă de Heliade, care pre-

qise începă&torului o carieră strălucită.
Liieratură și Stil, cl. IV, Dragomirescu.

17

—
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La 1845, începu să redacteze, împreună cu A. T. Laurian, revista întitulată «Magazin istoric pentru Dacia»,

care făcu epocă în desvoltarea istoriografiei la noi, alături cu Cronica lui Şincai şi cu Cronicile moldovenesci
publicate de Kogălniceanu. Aci se publicară cele mai
însemnate din cronicile muntene, ca a lui Constantin
Căpitanul,

a lui

Radu

Popescu,

etc.;

apoi

un

număr

mare de hris6ve de o deosebită importanţă, precum şi
monografii asupra chestiunilor istorice. De câte ori studiul trecutului venia în legătură cu întâmplările presen.tului, el nu se sfia să-şi exprime ideile sale democratice
şi naţionale, în nisce momente în care poporul era disprețuit şi împilat de aristocrația domnitâre şi când
agenţii Rusiei porunciai ca într'o provincie a ţării lor.
Fu unul dintre fruntaşii revoluţiunii din 1848 şi,
când se constitui guvernul provisoriă, i se dete însărcinarea de secretar al Statului, împreună cu Rosetti şi
I. C. Brătianu.
După căderea revoluţiunii în Septemvrie, exilat, se
duse în Transilvania, unde
Românilor, aliaţi cu Austria,

tocmai se începuse lupta
contra Ungurilor. Văgând

că Ungurii s'au ridicat în contra tiraniei austriace în
numele principiilor proclamate de revoluţiunea franceză,
mulţi dintre emigraţi cregură că e bine ca Românii să
se împace cu ei şi, împreună, să lupte contra Austriei
şi Rusiei. Inţelegând răi situaţia de peste munţi, exilaţii noştri socotiră că îndeplinesc o datorie de patriotism

stăruind

specială

să înceteze

însărcinare

r&sboiul;

lui Bălcescu

de

aceea

să tracteze

ei deteră

cu

căpe-

teniile Ungurilor, ca să stabilâscă un mod de împăcare.
Tractările nu ai putut ajunge la nici-un resultat bun,
pentru că Ungurii
mânilor ca naţiune
urmărese până adi,
Concesiunile făcute

nu voiaii să recunâscă existenţa Roşi nu renunţai la ideea, pe care o
de a face un Stat maghiar unitar.
de ei nu putură fi primita de comi-

—
tetul

naţional

român

257 —

Şi, în cele din urmă, recunoscu,

în-

su-și Bălcescu că conciliaţiunea nu se pâte face, şi vădu
că Transilvănenii ai dreptate. Acest lucru îl mărturisesce într'o scris6re către I6n Ghica, în care gice:

când un popor
libertatea».
După

aceste

«Până

nu va exista ca nație, n'are ce face cu
,
evenimente,

atins

vieţii sdruncinate

ce dusese,

în

în Palermo,

Italia, şi muri

de

oftică

din

causa

trăi când în Francia, când
într'o

extremă

sărăcie.

Singur și departe de Ţară, el s'a stins cu numele ei pe
buze. Minunat ne-a povestit Alecsandri ultimele momente
ale vieţii nenorocitului exilat, în poesia «Nicolae Bălcescu
murind».
G. Adamescu.

$ 70. Teorie.— Composiţiile prosaice prin care

arătăm

cum

s'a petrecut un fapt, se numesc nara-

liuni sau povestiri.

|

Explhicare. — Composiţiunea de mat sus este prosaică, pentru
că prin ea autorul ne face să înțelegem șirul faptelor pe

"care

istoricul nostru, Nicolae Bălcescu, le-a făcut în vicță. Este

O naraţiune, pentru că prin acest şir de fapte autorul ne arată
cum sa petrecut un fapt: vicța lui Nicolae Bălcescu.

5 71. Teorie. — Intro naraţiune mai niciodată
nu povestim tote faptele mărunte (momentele)
care

compun faptul ce vrem

să narăm. In adevăr,

nu t6te momentele sint de o potrivă de însemnale, nu tote ai aceâşi semnificare şi nu tâte se
legă de o poirivă de bine cu faptul principal ce
povestim. De aceea într'o naraţiune putem da precumpenire unor momente mai mult decât altora
şi atunci ea pote fi mai desvoltată sai mai pre-

—
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scurtată şi pote fi făcută dintr'un punct
sai altul. Tema unei naraţiuni constă
arătarea punctului de vedere din care
in naraţiunea n6stră, precum şi gradul
lare pe care vrem să i-l dăm.

de vedere
tocmai în
ne punem
de desvol-

Explicare.— In «Nicolae Bălcescu» autorul și-a luat de temă
narațiunea pe scurt a vieţii acestui scriitor al nostru, și anume
din punctul

de vedere

al activităţii lui literare și politice. De

aceea, lasă la o parte o mulţime de fapte mai mărunte (momente) din vicța lui precum : copilăria lui, vicța lui din Paris,
relațiunile
"etc. fapte
şi politică
lasă la o
activitate,

lui cu prietenii, călătoria lui în Italia și la Palermo,
ce nu intră dea-dreptul în tema: activitatea literară.
a lui Nicolae Bălcescu. Pe de altă parte, autorul
parte chiar o mulțime de fapte privitâre la acestă.
ast-fel: activitatea lui Nicolae Bălcescu ca secretar

al guvernului provisoriă, cum și-a adunat
sale, unde și-a scris deosebitele cărți ale
«Vicţa lui Mihai Vitezul», etc. Autorul
că tema lui e da a vorbi numai pe scurt
tică și literară a lui Nicolae Bălcescu.

materialul scrierilor
operei sale capitale:
face acesta, pentru.
de activitatea poli--

$ 72. Teorie.— Naraţiunile care se refere la fapte:

ce S'aii petrecut numai o singură dală în lume, se
numesc narațiuni individuale ; dacă se refere la
fapte care fac parte numai din lumea externă, narațiunile se numesc materiale ; dacă se refere, din
„contră, numai la fapte din lumea internă, ele se
„numesc morale; iar dacă se refere la fapte care se:
petrec parte în lumea externă, parte în lumea internă,

se numesc,

ca și

Exphicare—Naraţiunea
că vicța
i

lui

Nicolae

descrierile,

mizle.

de-mai sus este individuală pentru

Bălcescu

s'a

petrecut

numai

o singură.

—
dată

în lume;

lui parte a

este miză
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pentru

că

faptele

ce compun

vicța

trebuit să cadă sub simţuri (şi să facă ast-fel parte

din lumea externă) întru cât ela trăit în lume în atingere cu
cei-l-alți Gmeni; parte a trebuit să fie cunoscute numai prin

consciință (şi să facă ast-fel parte din lumea internă), întru
cât în activitatea lui literară și politică, despre care se vorbesce în acestă narațiune, descoperim gândirile, simțirile şi porpirile lui care scim

că pot fi cunoscute numai prin consciință.

Vom caracteriza dar composițiunea de mai sus dicend că
este o narațiune prosaică individuală mixtă.

$ 73. Teorie. — Naraţiunile individuale când se
refere la viţa unei singure persâne se numesc şi
biografii; iar dacă se refere la însă-și vița auto-

rului care o compune
Explicare.

se numesce

— Narațiunea individuală
-

x

grafie

pentru

că

s6ne:

Nicolae

Bălcescu.

un

autor povestesce

aulo-biografie.

de mai
a

Da

într insa

sus este
Ya

vița

o 5ioy

unei per-

Nota 8. — In înţeles mai larg, biografie ar pute fi numită și narațiunea
vietei unui anumit animal, unei anumite plante, saii unei anumite existențe din lumea anorganică ori chiar narațiunea unei stări sufletesci.

In ceasul naraţiunii traiului unei plante sai unei existențe din lumea
anorganică, narațiunea ar fi individuală materială ; în ceasul naraţiunii
anei stări sufletesci, naraţiunea ar fi morală ; în casul naraţiunii vieței
unui

animal

ocupa

sai

nu

ea ar pute
și cu

fi materială ori mixtă,
stările lui sufletesci.

după cum

într'însa ne-am

$ 74. Teorie.— Ca să facem o biografie. putem
să intrăm dea-dreptul în desvoltare arătând locul

şi timpul unde s'a născut fiinţa a cărei viţă vrem

in mod cronologic,
să narăm. După aceeapovest
im

'adică după şirul anilor, faptele cele mai însemnate
care se l&gă cu tema nostră, şi sfârşim arătând
locul şi data peirii acelei fiinţe.
La o naraţiune, desvollarea se mai numesce des-
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făşurare, pentru că în realitate într'insa desfășurăm rând pe rând momentele ce alcătuesc faptul
insemnat ce povestim. Introducerea unei narațiuni, când există, se mai numesce inceput, deorece

într'însa ne ocupăm de causele care au făcut să
se începă faptul ce povestim; iar conclusiunea se
mai numesce sfărșit, pentru că cuprinde în adevăr
evenimentele ce determină sfârşitul acelui fapt.
Totuşi naraţiunea pote av€, pe lângă început, și
o introducere în care arătăm importanţa faptului
ce povestim ; iar pe lângă sfârșit, putem ave o
conclusiune în care arătăm efectele ce acel fapt a
putut să aibă asupra altora, sai învățătura ce
putem trage din el.
Ezplicare. — Narațiunea de
(desvoltare) și sfârşit. Inceput
spus care al fost părinții lui
ce împrejurări sa născut. Dar
i-ar mai

fi putut

pune

mai sus are numai desfășurare
ar fi avut dacă autorul ar fi
Nicolae Bălcescu și când şi în
pe lângă acest început, autorul

și o introducere,

dacă

ne-ar

fi vorbit

de însemnătatea lui Bălcescu pentru literatura nâstră. lar pe
lângă sfârșitul care-l are, și în care se vorbesce de ultimele
„momente ale vieței lui Bălcescu şi de poetisarea lor de către
Alecsandri, acestă naraţiune ar mai fi putut să aibă o conclusiune, în care autorul ar fi putut să vorbescă de pildă, de
ardentul lui patriotism, care ar pute să serve de model tu-

turor Românilor.

Exerciţiul 140.——Să se analiseze oral şi să se spună: 1) ce
fel de composiţiune este «Vasile Alecsandri» ? 2) care este
Zema autorului în acestă composiţie ? 3) care sînt punctele ei
mai însemnate?
,
Exercițiul 141. — Fie-care elev să-și facă auto-biografia,
arătând cu deosebire întâmplările nefericite ale vieţii și faptele rele de care sai corigiat.

—
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98.
„VASILE

ALECSANDRI

Alecsandri se născu la Băcău şi-şi făcu primele studii
într'o şedlă franceză din Iaşi, unde cunoscu pe viitorii
lui prietini, Kogălniceanu

ca să înveţe medicina.

şi Millo; apoi fu trimis la Paris,

Acâsta

însă nu

se potrivia cu

caracterul şi înclinările sale, după cum nu se potriviaii
nici matematicile nici dreptul (în care se încercâ deasemenea), şi se întOrse în Ţară pe la 1839 cu simplul
titlu de bacalaureat în litere și cu câte-va încercări
poetice în limba franceză.
Pe atunci Kogălniceanu scotea revista «Dacia literară».
Aci publicâ el prima lucrare « Buchetiera din Florenţa»,
amintire dintr'o călătorie în Italia.
Fiind închisă revista şi piergend pe mama sa, trăesce
câtă-va vreme retras la munţi, unde adună poesii populare, pe care avea să le dea la lumină mai târdgiui cu
atâta efect. Culegând aceste comori ale geniului popular,
se inspirâ şi dinsul şi scrise poesii ca «Baba Clânţa»,

«Strunga», ş. a.
„Numit la 1840, împreună cu Negruzzi şi Kogălniceanu,
director al teatrului, Alecsandri se hotări să creeze acest

gen literar în limba n6stră, mai ales că înţelegea cât
de mare importanţă are scena pentru mişcarea politică.
El făcu din piesele sale o armă de luptă, lovind mai

ales acea pătură din societate care se arăta refractară
la ideile de reformă şi de progres. Incepându-şi piesele
originale cu «lorgu de la Sadagura», dete canţonele,
vodeviluri, farse, comedii.
La 1848, el fu unul dintre tinerii care voiaii schimbare
cu ori-ce preţ şi pe care Mihai Sturdza îi prinse şi-i închise sati îi ezild. Atunci plecă şi el şi cutreerâ multe

din capitalele Europei, ca să-şi facă cunoscută Ţara. In

—

articole
politice
din ce
vreme
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prin gazete şi reviste, în convorbiri cu persâna
apărâ causa Principatelor şi întreţinu interesul
în ce crescând pentru națiunea română. In acâstă
agitată fu scrisă şi energica poesie :

Voi

ce staţi în adormire,

voi

ce staţi în nemișeare...

Intorcându-se în "Ţară, scrise poesii şi fundă revista
«România literară», în care se publicară multe lucrări
de valdre.
In acel timp evenimentele se precipitaă, ca să dicem
ast-fel. pentru Români. Terminându-se r&sboiul Cri-

meii

cu

pacea

de

la

1856 și hotărîndu-se trimiterea

comisarilor europeni ca să consulte Principatele, tinerimea din Moldova se adună la o vie lângă Iaşi şi

semnă un fel de program, în capul căruia se afla Unirea Principatelor. Intre ei era şi Alecsandri,
avea să cânte cu mare succes «Hora Unirii».

acela

ce

Membru în Divanul ad-hoc, ministru de externe în
timpul căimăcămiei din 1858, îşi dete tâte silinţele pe la
-cabinelele străine ca să se îndeplinâscă dorinţele Românilor. Venind la tron Cuza, tot el fu însărcinat să
“cutreere Europa, ca să capete recunâscerea nouei stări
«de lucruri.
După 1866 se retrase din politica militantă, fu unul
dintre fundatorii «Junimii» şi publicâ multe lucrări în
<Convorbiri». In acâstă vreme scrise «Pastelurile» sale,
iar la concursul din Montpellier luă ca premii o cupă,

cu poesia «Ginta latină», fiind de atunci numit «bardul
latinităţii».
Când veni r&sboiul din 1877,

Alecsanâri regăsi în sine

t6tă vig6rea tinereţii, ca să cânte acele fapte, dându-ne
pe «Peneş Curcanul», «Balcanul şi Carpatul», ş. a.
Scrise apoi piese: «Despot-Vodă» şi <Fântâna Blanduzici». Peste câţi-va ani se duse ca ministru plenipoten-

|

—
ţiar la Paris,
venind

unde,

în ţară,

muri
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după

câţi-va

la Mircesci,

ani,

se

lângă

bolnăvi,

faimâsa

şi,

luncă,

pe care a cântat-o cu atâta talent.
Gh.

Exeroiţiul
de

vedere

Adamescu,

142.— Să se citescă şi să studieze din punctul

al calităţilor stilului, particularitățile

subliniate.

99.

DIN VIEȚA LUI CICERON
Nu
fără

putem
a

orator
19—43

face

vorbi de călătoriile Romanilor
mențiune

de

în

Grecia,

cele ce le făcură, cel mai mare

Roman, Ciceron cu fiul s&ii Marcu între anii
a. Chr. Din cele ce vor urma, ne vom convinge

şi mai mult de farmecul ce-l exercita acea ţară asupra
Smenilor culţi şi care-i aducea acolo.
Ciceron veni pentru prima dată la Atena, între expediţia lui Sulla în Grecia şi distrugerea Piraților de către
Pompeii. Işi luase cea mai mare parte a culturii sale
din scrierile Grecilor şi voind să-şi complecteze instrucțiunea chiar la sorgintele elenismului, plecă la Atena.
Filosofia, gonită de furia resboiului, reluase atunci stăpânire asupra orașului Minervei, teatru a numerâse

triumfuri ale ei. Ciceron era legat printr'o strânsă amiciţie cu acel Roman filelen, Titu Pomponiu, care-şi făcuse din Atena o patrie adoptivă, primind pentru acâsta
supranumele de Atticus, sub care e aşa de cunoscut în
istorie. Bogat, amic al artelor, îi plăcea să împrumute
oraşului săi predilect— dar cu dobîndă mare — sumele

însemnate de care avea urgentă nevoe pentru a repara
unele din ruinele sale.
Cu multă greutate se despărţi Ciceron de Atena, unde
găsia atâta plăcere în relaţiunile sale cu Atticus şi în

convorbirile

cu Antioh,

după

mărturisirea sa, «cel mai

—
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- faimos şi cel mai înţelept filosof al vechii Academii».
Se duse apoi la Rodos şi în Grecia asiatică. pentru a
cunsce .și pe retorii de acolo.
Cât pentru Atticus, el rămase în Grecia până când
credu, gravă erdre, că răsbâele civile erati curmate prin
predomnirea lui Pompei. Corespondenţa lui cu Ciceron
dovedesce viia iubire ce le inspira amândorora acel
privilegiat oraș. Acesta era cu adevăr patria lor sufletâscă.
Ciceron, întors în fine la Roma, însăreină pe Atticus
să-i cumpere t6te statuele şi baso-relievurile frumâse ce
găsia. EI întrebuinţă ast fel o sumă destul de mare pentru statui din Megara, cumpărate prin acest amic, care
aduna busturi de ale lui Heracle, în forma numită Ermes, în marmură de Pentelic, cu capete de bronz şi un
Hermaten (tip mixt de Hermes şi Minerva) pentru Ciceron,

care-l

mai rugă să-i trimâţă t6te obiectele de artă

de felul colecţiunilor sale şi mai ales baso-relievuri pentru a le fixa în îmbrăcămintea de stuc a unui mic atriză
şi două ornamente de fântâne, și ele cu baso-relievuri.

Cumperările lui Atticus erati rezervate pentru casa de

la Tusculum. Aştepta momentul când va dispune de mai
multe fonduri pentru a se ocupa de decoraţiunea vilei
sale din Gaeta.
El avu fericirea să mai vagă de doiă ori Atena, mai

întâi

când

se duse

să ia administraţiunea

provinciei

sale, Cilicia, şi apoi, opt-spre-dece luni mai târgiă, când
se întârse de acolo după ce purtase cu glorie funcfiunile sale. Fu primit în triumf, se opri acolo trei săptămâni şi plecă setos de a se afunda din noii în politică,
în emoţiunile Forului. In timpul dictaturii lui Cesar,

Ciceron

trimise în Grecia pe fiul săi

Marcu, în etate

de doiă-geci de ani. El urmări de departe, cu o părintâscă îngrijire traiul acelui fii iubit cu duioşie.
La începutul şederii sale, tînărul pare a fi căutut

—
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mai mult de petreceri decât, de filosofie. Mai în urmă
se îndreptă.

El

scrise

lui Tiron,

libertul,

secretarul

şi

amicul lui Ciceron: <Atât îmi pare răii şi mă căese de
greşelile tinereţei mele încât, nu numai le urăsc, dar nu
„pot să aud că mi se amintesc, fără orâre».
Ciceron se îmbarcase pentru a se duce să supraveghieze

purtarea

şi

studiile

fiului săi.

Aflând

însă

că

Antoniu se supune Senatului şi că partidul libertăţii
triumiă, renunţă la călătoria sa, şi se întârsela Roma
pentru a scrie în contra acelui triumvir Filipicele, care
peste un an îl costară capul.
1. Kalinderu,

Exercițiul 143. — Să se caracteriseze și să se arate tema
acestei

composiții,

să se caracteriseze

particularităţile

stilistice

subliniate.

OBSERVARE

STILISTICĂ. — In acâstă composiţie

găsim între altele figura numită:
Antonomasă,
printr'un

proprii,

nume

sau

prin

care

comun,

numim

un

fie însoţit sai

nume
nu

de

propriii
un

nume

vice-versa.

„ Exphicar
— Ast-fel
e. în loc de <Atena>, autorul dice
şul Minervei>.

c<ora-

100.
LUAREA

PLEVNEI

In sfârşit, în memorabila
cemvrie)

1877, la 71|,

di de 28 Noemvrie (10 De-

ore dimineţa,

prin negura

desă,

Vid semnaleză

înce-

care împedeca vederea, bubuitul tunurilor din bateriile
turcesci

de pe înălțimile

de lângă

putul acţiunii finale. In curend colâne de trupe din ar-

mata lui Osman trec peste cele doii& poduri de lângă
Opanez şi năvălesc asupra redutei de la Gorni- Etropol.

—
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Odată cu eşirea din Plevna, Turcii părăsesc tabiile de la
nord, şi faimosa redută No. 2 de lângă Griviţa, în care

intră Românii. Principele Carol dase des-de-dimineți
ordin generalului Cernat de a trimite 4 bataliâne
cu 3
baterii ale brigadei Sachelarie spre întărirea divisiei 4

peste Vid. Acum

alergă în a dota

redută

a Griviței şi,

aflând aici că şi Bucova e evacuată (locot.-colonelul Algiu

intrase acolo), poruncesce divisiei 2 să înainteze pe totă
linia.

In acest timp grenadirii rusesci de la Etropol nu pot

resista surprindetorului atac al Turcilor şi pierd reduta
cu 8 tunuri. Reduta următâre este de asemenea luată

de asaltul turcesc. Dar peste puţin, cele doiiă divisii de

grenadiri

se reculeg, artileria începe

a lucra cu putere,

năvala Turcilor este oprită. Insă desperatele lor încercări

de a-şi sparge drumul înainte aduc divisiile rusesci în
cea mai critică situaţie. Se făcuseră 10 ore. In acest
moment sosesc trupele române în flancul drept al duş-

manului, pe când o brigadă a divisiei a doiia de grenadiri îl atacă de la stânga. Turcii sînt siliţi să se apere
din

trei părți,

iar alte

cete

coborindu-se cu grămada

ale lor,

din

vr'o

12000

Smeni,

redute, îi înghesue de la

spate şi le împiedecă întorcerea înapoi.

Bătălia se învâr-

tesce în loc şi acopere câmpul îngheţat cu mii de morți
şi de răniţi. Măcelul continuă până la amiadi. Trupele
române din divisia 3 luaseră doit redute de la Opanez cu

asalt (brigadele Borănescu-Sachelarie şi colânele conduse
de colonelii Sachelarie şi Dona şi de maiorul C. Pruncu,

artileria comandată de generalul Manu) ; a treia redută

de la Opanez se predă cu 7000 Gmeni şi 6 tunuri. Iar
divisia nâstră 4, înaintând spre Vid, se întâlnesce cu

brigada rusescă de grenadiri, care înconjurase flancul
stâng. Ast-fel armata turcescă se vede pretutindeni îm-

presurată. Să înainteze nu mai peste, şi drumul spre
Plevna înapoi îi este tăct. Osman Paşa, sărind de pe

—
calul

împuşcat
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sub el, e rănit la piciorul stâng şi tran-

sportat într'o căsuță lângă podul de pictră de peste Vid,
La ora 1 după amiadi, apărătorul Plevnei, pierdând ori-ce

nădejde de scăpare, poruncesce să se ridice stegul alb
şi trimite un“ sol la cel mai apropiat comandant al trupelor duşmane.
Acesta e colonelul

Cerchez,

care prin focurile turcesci

inaintase de la Bucova spre Vid. Colonelul Cerchez, însoţit de colonelii Arion şi Berindei, urmâză pe trimisul
turcesc şi impreună intră în căsuţa de lângă pod, unde

daii de Osman.

Cu respect salută ofiţerii români pe ma-

rele ostaş; acesta le declară predarea sa şi a armatei, şi,
oferindu-şi sabia, încredinţeză mărinimiei biruitorilor pe
soldaţii si şi pe locuitorii din oraş. Colonelul Cerchez,
adânc mişcat, refusă sabia eroului de la Plevna, până va

hotări Principele Carol; dar, sosind generalul Ganetzki
impreună cu adjutantul Imperatului, generalul Strucov,
acesta cere lui Osman-Paşa

sabia şi necondiţionata

pre-

dare a întregii armate. In starea desperată, în care se
află, Osman stă cât-va timp pe gânduri, apoi, fără a dice
un cuvint, îşi descinge sabia împodobită cu pietre scumpe
— un dar al Sultanului— şi o predă în mânile rusesci.
Principele

Carol,

la scirea

predării

lui Osman,

trece

prin Opanez, unde e primit cu entusiasm de divisia 3,
şi, îndreptându-se spre Vid, d'abia pâte înainta prin
invălmăşala neînchipuită a colânelor de prisonieri cu escortele lor, a transporturilor de răniţi, a miilor de care
cu locuitorii fugari din Plevna. Aprâpe de pod se întâlnesce cu lrăsura păzită de călăraşi din regimentul 3,
care ducea

pe Osman

spre

oraşul

pustiil;

lângă

el se

afla Tevfic Paşa, iscusitul inginer-constructor al întăriturilor de pămînt din jurul Plevnei. Osman, sprijinindu-se

de coşul trăsurii, se ridică în pici6re, iar Principele

îi intinde mâna şi-i exprimă
pentru eroica apărare.

cu

căldură

admirarea sa
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A doiia di, 29 Noemvrie, Domnul României însotesce
pe Impă&ratul Alexandru II şi pe Marele Duce Nicolae la

intrareă solemnă în Plevna şi primesce din tâte părțile
felicitări pentru partea ce a luat-o armata română la

mult aşteptata cucerire. Osman-Paşa este adus înaintea
lor, Împăratul îi restitue sabia, şi numeroşii ofițeri ruşi
şi români, care umpleaii curtea, îi fac ovațiuni. Ilustrul
prisonier este apoi escortat până la Bucuresci şi de aci

spre Kiev în Rusia, unde rămâne pe timpul cât mai ţine

resboiul. La

întârcerea în Constantinopol

(Martie 1878),

Padişahul, hărăzindu-i numele de Gazi, îi încinge sabia

vechiului Abdul-Hamid

1 «biruitor ca tine».
Titu

Maiorescu.

$ 75. Teorie. — Naraţiunile prosaice care se refere la un fapt important pentru vicţa unei societăţi, a unui popor sai a omenirii și care se înteme€ză pe cercetări amănunțite şi îndelungate pentra stabilirea adeverului, fac parte din scrierile
cunoscute sub numele de istorie.
Ezphca
— Composiţ
re.ia de mai sus este o naraţiune, pentru că în ea se povestesce un fapt: luarea Plevnei de către armatele

ruso-române,

conduse

de Carol, Domnul României,

în

1877; este prosaică, pentru că autorul prin ea caută să ne
facă
să înțelegem cum s'aii desfășurat deosebitele momente mai
însemnate

care-l constituesc; este o narațiune 20dividuală, pentru

că acest fapt sa întâmplat numai o singură dată în lume; este
mizlă, pentru că conține și fapte -de natură materială și
fapte
(spr. ex. desperarea lui Osman Pașa) de natură morală;
este
istorie, fiind-că acest fapt intereseză vieța poporului rus
și cu
deosebire a celui român, care, printracest fapt, și-a dobîndit
dreptul la independență.
|
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101.

CUM SA DESPĂRȚIT BISERICA NOSTRĂ DE ROMA
Impăratul Vasile 1 !), voind să înlăture schisma bisericâscă, îndată ce veni la domnie (867), destitui pe Fotie
şi convocă un sinod ecumenic la Constantinopol, ţinut
în 869—870. Spre sfârşitul sinodului veniră la Constantinopol soli bulgari, eu întrebarea:

cărui

scaun

patriarhal

are să aparțină Bulgaria, celui din Roma, saii celui din
Constantinopol. Boris2), nemulţumit, de refusul Papei în
chestiunea arhiepiscopului cerut, a fost îndemnat la
acest pas şi prin demersurile politicei bizantine făcute

pe lângă dinsul.
Trei gile după închiderea sinoidului, împăratul convocă un congres bisericesc care să decidă asupra întrebării puse de Bulgari. La conferinţă luară parte, afară
de solii bulgari, numai patriarhul Constantinopolului
şi legaţii celor-l-alte patriarhii (Alexandria, Antiochia,
Ierusalim şi Roma). După mai multe desbateri, repre:
sentanţii patriarhiilor orientale hotărîră, ca arbitri între
Constantinopol şi Roma, că Bulgaria are să aparţină
patriarhatului de Constantinopol. Motivul invocat era
politic : fiind-că Bulgaria fusese mai înainte o parte a
imperiului bizantin, ea urmâză să fie sub jurisdicţiunea
patriarhală a scaunului Constantinopolitan.
Conduşi de aceste vederi ale politicei imperiale, părinţii orientali, după cât arată expunerea desbaterilor
congresului, n'ai invocat ca motiv pentru hotărîrea
dată, îaţă cu drepturile reclamate de legaţii Romei, nică
faptul creştinării Bulgarilor prin Bizantini, nică faptul

că Bulgaria resăritână aparţinea mai d'întâi scaunului
1) al Bizanţiului.
2) împeratul Bulgarilor,

—
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din Constantinopol; ei deducea un titlu de drept bisericesc mai cu s6mă din dominaţiunea anteridră a imperiului bizantin în Bulgaria.
Legaţii Papei protestară în contra acestui principii, inadmisibil din punctul lor de vedere. Ei invocară, pe lângă
ultima supunere a Bulgarilor sub jurisdicţiunea Romei,
mai ales drepturile canonice ale scaunului pontifical în
Illyricum : Dardania, Dacia şi «cele-l-alte părţi de lângă
Dunăre» (atque ceterae regiones juata Istrum fluvium.
sitar),

ca şi cele-l-alte

provincii

ale

Illyricului,

au fost

— cum susţin Latinii în acest conflict
— «de la început
şi totduna» sub jurisdicţiunea pontificilor romani.

Cu tâte aceste

argumente

irefutabile (cu restricţiunea

relativă la Moesia inferidră şi Seythia), hotărîrea congresului îu menţinută.
Incă, în acelaș an, patriarhul numi un arhiepiscop
pentru Bulgaria, cu rangul d'întâi după patriarh. Cu
acâstă resolvire a chestiunii, Boris era satisfăcut şi se
întârse la biserica grecâscă. Preuţii latini îură siliţi să
părăsâscă ţara, şi cu dinşii se scâse ritul latin, fiind
înlocuit cu ritul grec. Demersurile papei Adrian II şi

ale succesorului

săi I6n

VIII pe

lângă

împăratul

şi

patriarhul, cum şi pe lângă Boris, reclamând dreptul
de jurisdicţiune al scaunului pontifical — «<uț antigqua
sevipla demonstrant» — şi intergicând Grecilor ori şi ce
amestec în biserica bulgară, r&maseră fără resultat.
Către

sfârșitul

domniei

lui

Boris,

ritul

grec

fu

înlo-

cuit cu ritul slavon, adus din Moravia, patria liturgiei
slave. Discipolii lui Metodie, după mârtea învățătorului
lor (885), prigoniţi de preuţii latini pentru limba naţională ce o propaga în biserică, ai căutat refugiii în
Bulgaria, unde Boris îi primi cu multă afecţiune şi le
deschise câmpul de activitate pentru propaganda lor.
Ast-fel Bulgaria deveni în curând centrul principal
pentru r&spândirea ritului slav în ţările vecine.
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De imperiul lui Boris atârna aprâpe t6tă Dacia Tra-:
iană (Ţara Românâscă, Aralul şi părţile resăritene ale
Ungariei), cu voevodate şi cnezate dependențe de imperiul bulgar. Stăpânirea bulgară asupra acestor părţi
(în formă de suzeranitate) până la cucerirea ungurâscă
şi parte până la desfiinţarea imperiului (1018), adeve.
riţă prin mai multe mărturii și indicii istorice, este ne-tăgăduită, afară dâr de cine nu vrea să înţel6gă istoria
n6stră. Incă după venirea Ungurilor se menţine, până
în timpul lui Stefan cel Sfint, un ducat dis «bulgăresc»
(dependent de imperiul bulgar) în Ardâl şi un alt
ducat în Banat, care din urmă este arătat în depen-!
denţă bisericâscă de episcopatul bulgar din Vidin,
ambele cucerite şi desființate de Stefan pe la 1003. De
acelaş fel se pare că era şi vechiul banat al Basarabilor din

Oltenia,

cunoscut

tradiţiei

n6stre

din

cronica

anonimă a Ţării Românesc.
In asemenea legături cu Bulgarii, Românii din Dacia,ca.
şi cei din dr&pta Dunării din cuprinsul imperiului bulgar,
aii împărţit cu ei sârta în stat şi biserică. Prin Bulgari
şi odată cu dinşii, noi am fost despărțiți de biserica romană ; de la dînşii am primit limba slavonă în biserică
şi stat, care domină apoi viţa n6stră intelectuală până
în secolul XVII. Aşa ne-a fost fatalul destin al istoriei.
D.

Onciul.

Exerciţiul 144. — Să se citescă, să se analiseze înlănțuirea
momentelor principale şi să se caracteriseze.
Exerciţiul 145.— Să se resumeze în scris.

102.
ROLUL

ROMÂNILOR

ÎN ORIENT

Constituirea ambelor state române făcendu-se

în dauna

Ungariei, regii acestei ţări căutară în repeţite rânduri a
Literatură

şi Stil, cl. IV.

Dragomirescu.

18
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readuce poporaţia ce le întemeese iarăşi sub a lor stăpânire. Muntenia cât şi Moldova se opuseră cu bărbăţie
reîntârcerii jugului de sub care căutase mântuire, şi
crâncene lupte însângerară adese-ori crestele Carpaţilor.
Apăraţi însă prin tăria posiţiei lor şi întăriţi prin ura
“cea

înverşunată

contra

foştilor

lor asupritori,

Românii

respinseră totdeuna cu isbândă întreprinderile maghiar e.

Muntenia însă, care începe cu un şir de Domni puternici şi valoroşi, caută în ea însă-şi razimul împotrivirii
sale. Relaţiile în care ea intră cu statele slave de la
sudul Dunării nu ait caracterul unor legături de vasa-

litate. Adese-ori se vedură şi Bulgarii luptând

alăturea

cu Românii

potrivă,

în contra

Ungurilor.

Moldova

ale căreia începuturi chiar sînt întovărăşite
desbinări
Ungurilor
îngâmfaţi

din

de lupte şi

lăuntrice, trebui să caute sprijin în contra
la poporul polon, ai căruia regi mândri şi
pretindeaii închinarea pentru ajutorul încu-

viinţat. Ast-fel Moldova

ajunge

în vasalitatea

Poloniei

spre a scăpa de aceia a Ungariei, pe când Muntenia putu
îndepărta tot mai deplin supremaţia ţării de baştină a

poporaţiei sale, şi o scutură în chip desăvârşit pe timpul
lui Mircea-Cel-Mare.
De şi supremaţia Poloniei asupra Moldovei nu avea
caracterul unei puternice stăpâniri, totuşi ea făcu un râii
nespus acestei ţări, mai ales din pricina rivalităţii Poloniei şi Ungariei de la aşedarea Domnilor în scaunul ei...
Ast-fel, pe timpul urmaşilor lui Alexandru-Cel-Bun, domnesc în Moldova câte doi, ba une-ori chiar câte trei

Domnitori, care împart între ei sdrenţele sfâşiate ale mantiei sale princiare.

Muntenia avea însă nevoe în lupta ei pentru vi€ţă> de
a

o mai puternică constituire, întru cât ea trebuia să încapă

u

mult mai curând decât sora ei într'o cumplită cumpănă,
susținerea năvălirii otomane.
„ Presimţind încă de mult asemenea primejdie, ea luase

—

273—

parte în mai multe lupte alăturea cu creştinii de dincolo
de Dunăre, în contra cumpliţilor păgâni, precum la
Cossova şi Nicopoli. De şi participarea lui Mircea la acestă
de pe urmă luptă atrase asupra ţării sale furia cuceritorilor otomani, chiai fără acestă împărtăşire tot trebuia
ca să simtă ascuţişul sabiei păgâne. Mircea luptâ ca un

eroii şi conduse interesele Munteniei cu o dibăcie

poli-

tică însemnată, pentru a menţine neatârnarea dobindită
față cu Ungurii şi a nu pierde totul față cu Turcii. La
mortea lui, el lăsă ţara lui închinată puternicilor Otomani,
însă nu îngenunchetă.
- Urmaşii lui insă, repetând în Muntenia rivalitatea de

la domnie, care aruncase pe Moldova în vasalitatea ambelor regate ale Ungurilor şi Polonilor, atraseră urmări
mult mai pericul6se, întru cât între puterile rivale ce se
amestecaii în acest joc, erau şi a-tot-puternicii Turci. Ei

aduseră căderea Munteniei la o treptă aşa de josă, încât
ea trebuia să-şi cumpere învoirea de a trăi nu numai
cu un tribut de bani, dar şi cu unul de sânge: cinci sute

de copii pe an în corpul Ienicerilor.
“Din acestă prăpastie vroi să o ridice brațul de fier al
lui Vlad Ţepeş, care aducea o fire neimpăcată şi o pornire crudă şi sângerâsă în slujba acestei sfinte cause şi

care isbuti chiar a bate pe cumplitul Mahomed II, când
fatala lui rivalitate cu Ştefan-Cel-Mare
aruncă din scaun.
Ştefan-Cel-Mare, a căruia țară fusese
de Turci şi supusă la tribut pe timpul
stii, Petru Aron, nu vădu că, scoțând pe
Muntenia, lepăda el însu-şi-cel mai de preț

al Moldovei

îl

şi ea cercetată
predecesorului
Vlad Ţepeş din
ajutor în contra

“primejdiei neinlăturabile ce trebuia să înnece şi Moldova
precum înnecase atâtea alte ţări. Acestă greşală comisă
de el, o ispăşi în curend prin cele mai cumplite încercări, prin luptele sale uriaşe duse în contra Turcilor.

Aicea se vedu ce putea încă Moldova;

că de şi fusese
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desbinată până atunci, ba ruptă“ chiar în bucăţi, nervul
ei nu fusese atins, arcul ei încă nu plesnise şi trebuise.

numai

să

se arăte mâna

încă din el puternice

vânjâsă

care să facă a zbârnăi

săgeți.

Mai fericit decât Mircea-Cel-Mare, Ştefan lasă la mortea
lui Moldova mântuită de supremaţia polonă, dar şi de
Turci, de şi ştirbită (prin pierderea Chiliei şi a cetăţei
Albe), însă neatârnată. După el se mai menţine acestă
posiţie, slăbind necontenit până la Petru Rareş, care prin

a doiia lui domnie
manilor.
Dacă ne mai
baterea

aruncă şi Moldova la picidrele Oto-

amintim

Turcilor,ţ16n

că alt luptător vestit

Corvin

de

Huniade,

in com-

a fost

şi el

Român, şi armatele lui din Transilvania compuse mai
ales din element românesc, atunci vom ave în aceste
patru figuri măretțe şi impunetore : Mircea-Cel-Mare, Vlad
Ţepeş, Stefan-Cel-Mare şi I6n Corvin de Huniade, patru
aptrători ai civilisaţiei, pe atunci creştinătatea, contra
barbariei musulmane, şi toţi împreună erai: de viţă
română.
Elementul acela dar care se opuse cu mai multă energie
copleşirii

Ei ai

otomane fu elementul

s&cătuit,

Turcilor,

aşa

prin luptele

că atunci

când

latiu

oriental,

Românii.

lor împrotivităre, puterea
aceştia

şupuseră

Ungaria,

ajunsese la capătul isbândilor lor.
Românii ai apărat mai ales civilisaţia apusană contra
cuceririi turcesci ; aice stă
istoria europenă.

însemnătatea

lor cea mare
A.

D.

în

Xenopol.

$ 76. Teorie.—Când narămjun fapt, noi putem
să lacem acesta sau întrebuințând cât mai multe
momente sau întrebuințând cât mai puţine momente. Cu cât momentele sînt mai puţine, cu atât

|
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narațiunea ia caracterul de resumat; cu cât sînt
mai multe cu atât naraţiunea ia caracterul de

desvoltare. În casul dintâi, istoriase numesce generală ; în al doilea cas, istoria se numesce
ticulară.

par-

Exerciţiul 146. — Să se citescă bucata de mai sus, să se
compare

cu cele

precedente

și

să se

caracteriseze

în raport

cu ele din punctul de vedere al Ş 76.
Exerciţiul 147.—Să se desvolte o parte din narațiunea de
mai

sus.

103.
GHICA

Tiha Boz,
MISPHEC

AE

AA

VODĂ

ȘI VIZIRUL

a£ WMA
KACA

Au

KIUPRULIUL

ASu Gina AIpeznauu, RONA: TNA
MĂ

apirpsg

A8 .

ca- 1UH rackcea SH CTApă,

ca caSmECkZ; ui KB MANCBA CAS Man Aa 8 HONiA ae T8pk,
sp czpak, gin ca'rSA Rionpi. Llli, mepraa Amaaon aimnpetuz
MA ApirpAa, MSATE BOpBE BBHE AS BOpBIT, AE BOp raci NiTz,
ca ce RASTE SH8A npE ANTA.. IIli a8 zic Tika Boga: <T3
Em "TSpk, noi ca amin ca in om mape; ui Me mi-n ave
E MiE ATS 29 ap ȚSpk8a a8 sic ATSMN: CĂE B9 i
ES MAPE,

"TE

BOW (DAME A£ Be

i

man

mape

pui

Bionpi,

m5-

“AEKZ'TOp).
Ii,

me.răna

n

Ilapirpaa,

c-un

HASTE CTaNăHH. AEM

M

Sr,

5

ME

EPA

AE

kSpr'E

Ca8

AeenzpuiT

884

KONIABA MEA AE Sp
Amnapa'T'bcka ;

AE

ANTI,

A8. HEMEpiT
wi

A8

cASaiT

ADA a CTANAN MN cranău, năz A8 ame AE Epa Ilawz; ui,
iima, lawz czpan, azk Su npieren MBcain „mnzparEck ; ui
NpE awk BpEME CE "TăMnmA A£ EpA MSATE SBpBAnE pi Llapirpaa,
AE Hi8 ce man Sk amexa loapra. ein BionpSaiSa a8 zic
KBTPE AMEA NpIETEH MSCAIN AE kaca pmnaparkera : CAE Map
sue npe mine Bezip, E8 aut no'roni 'SpBAAEAE AMECTE». Lap ÎM-
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MApATBASH
Ii

i CE CONZPACE K8 BBPEANENE Wii CE MIPA, ME BA (ave,

ANTpESA

car

ui

npe

SA

ti

BpEME AMEA MBCAIN JAMIIAPATECK, AS
St Iau capak ui EA Bite cz-A
NO'ȚOAI "TOATE rĂMEBIAE AYECTE, NpE
Acu anzparrăn MigaTa A-a8 aasc
AS Wli Mc AE A8 CTPTAT OACTE, i
A PAA

KANETEAE

pe

ANTBA;

lui,

APA,

CN8C AMNApA'rBASU KA ECTE
n8n Mapia-ra Bezip, Ka A
KApEAE „PA k'kma Bionp8ai8A.
uri A-A8 n8c fezip. “Înaara
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pa Man NpE 8pM3 KSBENTBA MEG OC
BOI (DAME NpE 'TiHE).

NS-A BOI AZCA; Ni TE
|

JIIi npe Spma emana AA Iloapra npe Teoprie I[lepan foaz
ca mkpra, A8 ngc npe Tika Bogaz Aoun pi Monaoa, A8n%
K5M ckpie /leroniceiţBa.
Susa a8 Gpocer nogecr'E Eulipin AMEAOp A0H OAMEHH,

Bonp8ai8a8u

fezipăasu wi Tikzu Boga; K2, SHE ECTE BOR ASH A SMHEZES,
cE BipSECKk “TOATE (ipin: OMENEIIn.
„1.

Neculce,

gare se-refere la un
$ 77. Teorie. — Naraţiunile
fapt de puţină importanţă şj/al cărui adever nu

este destul de riguros stabilit, dar care totuși este

— se numesc JStoridre.
interesant
din gură în gură și nu are
Când e transmisă
alt temeiti de adevăf, decât că a fost audită din

bătrâni, istoriora
—
Explicare.

4e numesce tradițiune.

Contposiţia de sus este o parațiune, pentru că

în ea autorul ne povestesce

Domn;

un fapt: cum a ajuns Ghica-Vodă

este prosaică, pentru că

ne face

să înțelegem

deo-

sebitele momente ale acestui fapt; este zpdividuală, pentru că
faptul s'a întâmplat numai o singură dată; este mixtă, pentru că
conţine și fapte din lumea fisică și din lumea morală (ca de

pildă, frica lui Ghica Vodă);
de puţină

este îszori6ră, fiind-că faptul este

importanță, nu se scie întru cât e adevărat, dar totuşi

e interesant; este o zradițiune, pentru că nare alt temei de
adevăr decât faptul că a fost audit şi spus de la unii și de
la alții.

$ 78. Teorie. — Istori6ra ne mişcă inima uneori forte viii, şi într'acâsta efectul ei se asemenă
cu efectul poesiei. Ea este dar o naraţiune pro-

—
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saică cu farmec poetic. Acest efect istoridra îl
produce prin deosebitele schimbări repedi şi neaşteptate ce se întâmplă în mersul faptelor saă în

sufletul persânelor
schimbări

ce iai parte

se numesc peripeții.

la ele. Aceste

Eplicare, — Acestă istoridră ne face o deosebită plăcere,

când

vedem

prieten
Siune,

de
după

pe Vizirul Kiupruliul

aducendu-și aminte

de

un

copilărie şi căutând să-și pue în lucrare o promio

trecere

plăcere schimbarea

de

atâta

mare

sortei Kiupruliului,

vreme;

care

ne

din

mai

face

Pașă sărac

ajunge Vizir; schimbarea din sufletul lui Ghica Vodă, care
la
început crede că are să fie închis sai tăct și apoli se propune domnia de către Vizir. Tâte acestea sînt peripeții care
dai farmec poetic istoridrei.

$ 79. Teorie. — Istoridrele, tocmai pentru că ai
peripeții, ne aţiță interesul pentru desfășurarea
faptului ce nareză mai mult decât o bucată de
istorie. Ele ai de obiceiti trei părți. Mai întâi au
o parte în care ni se arată, prin nisce scurte de.
scripții, persânele care iai parte la lapt şi împrejurările în care începe faptul; acestă parte se
numesce exposițiune. După aceea ai o parte, unde
momentele acţiunii acestor persâne şi împrejurări se concentrâză, pentru ca să provoce peripețiile cele mai însemnate: acâstă parte se numesce
nodul povestirii. Interesul nostru e satisfăcut, când
vedem cum acest nod se resolvă, adică modul

cum se sfârșesce faptul narat. Acâstă a treia
parte a istoridrei se numesce desnodămint. Desnodămintul e cu atât mai frumos cu cât e mai
neașteptat.
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Exphicare.— n istoriora de mai sus, exposițiunea e constituită
de înfățișarea celor doi tineri, Ghica și Kiupruliul plecând din
satul lor la Țarigrad și slujbele la care ai ajuns fie-care; 7ogu/
îl formeză venirea

boerilor moldoveni

la Vizir, porunca

Vizi-

rului către haznetar ca să oprescă pe Ghica Vodă, frica acestuia,
întrebările ce-i face Vizirul;. iar desnodămiîntul îl formeză
destăinuirea Vizirului și propunerea de a-l face Domn în Moldova, lucru la care nu ne așteptăm câtuși de puțin.

Exerciţiul 148. — Șă se arate dacă în bucăţile istorice
«Luarea Plevnei» și <Cum sa despărţit biserica nâstră de
Roma> este vre-un nod și vre-un desnodămînt, și anume de
ce evenimente

ar pute fi constituite.

Exerciţiul 149.— Fie-care elev să caute să afle o istoridră
(tradiție) pe care apoi so povestescă ast-fel încât să se vadă
exposițiunea,

peripețiile

ce constitue

nodul

și desnodămintul.

Exerciţiul 150.—Să se caute arha;smele de vorbe, expresie
și construcție din «Ghica Vodă și Vizirul Kiupruliul», dându-se
şi formele corespundătâre din limba de adi.

104.
LEGENDA

CORBULUI

Corbul dintru început avea pene albe, nu negre ca
în diua de agi. Dar pe vremea Potopului, băgând Noe
din t6te vietăţile pămîntului câte o pereche în corabia
sa, a băgat şi una de corbi. După ce a trecut potopul
şi după ce a început a scăd6 apa, corbul a fost cel
d'întâi pe care l-a scos Noe din corabie şi l-a trimis
să vadă cum e pe lume: scădut-a apa pretutindenea,
ori încă nu ?... şi-i gise să se întârcă cât mai de grabă
cu răspunsul. Corbul, eșind din corabie, a sburat câta
sburat,

până

ce

a dat de o mortăciune de cal. ar, dând

el de calul cel mort, a uitat cu totul de porunca lui
Noe şi a rămas acolo şi a mâncat trei dile şi trei nopţi
după olaltă, fără să se urnâscă din loc. Abia în revărsatul zorilor de a patra di, după ce s'a săturat, s'a întors

—
iarăşi la corabie. Noe
l-a întrebat:

280 —

de departe,

ce vestei

cum

îl zări că vine,

aduce ?... ce este prin

lume, de

a întârdgiat atâta ?
Corbul

nu

întinse

că, fiind flămând
=

a mâncat

multă

și dând

dintr'însul,

până

vorbă,

ci-i

răspunse

drept, .

de un hoit de cal, s'a pusşi
ce

s'a săturat, şi de aceea a

întârdiat aşa de mult. Atâta-i tot ce pote să-i spue de

prin lume, pe unde a umblat.
Noe,

temat
cum

audind

aceste,

gicându-i:” <De
e inima

din

|

s'a mâniat

pe

astăgi înainte

dînsul

şi l-a bles-

să fie penele

tale

mine». Şi, fiind-că în acel minut, inima

lui Noe era nâgră de amărăciune şi de mânie, s'au făcut şi penele corbului ca inima lui, și de atunci până
în diia de astăqi a rămas corbul cu penele negre.
«lar hrana ta să fie numai mortăciuni!» dise mai departe Noe. Și, cum l-a blestemat Noe, aşa a şi rămas, şi
corbii se hrănesc şi astăgi mai mult cu mortăciuni.
S.

$ 80. Teorie. — Când
supra-naturale,

istoriora

FI.

Marian.

cuprinde și întâmplări
se numesce

legendă.

Ezplhicare. — Narațiunea de mai sus este prosaică, pentru
că printrinsa autorul vrea să ne facă să înțelegem un fapt
în urma căruia corbii ai dobîndit pene negre; este /pdividuală,
pentru

că e vorba

de un fapt

ce

se presupune că sa întâm-

plat numai o singură dată în lume și anume unui corb a lui
Noe; este îsforiiră, pentru că povestesce un fapt de puţină
însemnătate, al cărui adevăr nu e riguros stabilit, dar care
totuși este interesant; este /egeudă, pentru că conţine un lucru
Supra-natural: transformarea penelor corbului imediat ce a

fost blestemat de Noe.
Exercițiul 151. Să se arate exposițiunea, peripeţiile ce constitue nodul și desnodămintul acestei istoridre.
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Exerciţiul 152. Să se caute şi să se afle o legendă

care

apoi să se povestescă în scris ast-fel încât să se vadă peripețiile,
nodul şi desnodămintul.

105.
TIGRUL

PĂCALIT

Mai deunădi eram la Galaţi și, pentru ca să-mi trecă de urit
şi să mai aflu şi câte ce-va, am eşit să mă primblu la port.
Norocul a voit ca să întâlnesc îndată pe un vechiă amic al mei,

pe care de mult nu-l vădusem, și să petrec cu dinsul câte-va
ore plăcute. Amicul

mei

este un neguțător din partea locului,

om î6rte considerat și forte iubit de tâtă lumea, fiind-că el
prin munca sa și-a câștigat o avere însemnată, de care se bucură
făcend bine cui pote; iar firea lui este așa de veselă și de
glumeță, încât cu dinsul nu pote cui-va să i se urască. Scie
să spună și să descrie o mulțime de lucruri, pe care însu-și
le-a vEdut și le-a învățat în numerosele sale călătorii, căci,
fiind de părinţi din Galaţi, el de tînăr sa înrolat ca matroz

pe o corabie englezescă și, cutreerând tâte țările și tâte mările
lumii, sa ales până la sfârșit cu multă minte, sănătate, avere
şi voe bună. Ast-fel este amicul meu, domnul Stancu Poloboc,
cu care mă primblam mai deunădi prin portul Galaţilor.
Vorbind cu dinsul, când de una când de alta, ne oprim în

fața unei mândre corăbii englezesci, care plutia falnic de-asupra
apelor

Dunării,

lănțuită în ancorele.

ci; dintrinsa

se descărca

felurită marfă şi mai ales butbe cu căpățini și cu bulgări de
zahăr. Amicul meii, aducându-și aminte cu plăcere de timpul
tinereții, pe când şi el n'avea altă locuință decât o ast-fel de
scoică uriașă de lemn, îmi arătă și-mi explică folosul şi întrebuinţarea diferitelor părți ale corăbiei, precum catarturi, pânze,
frânghii, cârme, pălimari şi altele.

In vremea acesta, matrozii corăbiei și cărătorii sai hamalii
portului umblait în sus şi în jos ca furnicele, scoțând din magaziile adânci ale pântecosului vas plutitor, baloturi şi butâe
cu mariă, încărcându-le pe r6be (saă, cum se dice la Galaţi,
pe tărăbânţe). şi aducându-le pe un podișor de bârne până la

mai, unde le aședaii în tencuri. Tâte acestea se făceaii cu o
iuțelă, cu o aprindere, cu un sgomot, care mă asurdia şi mă
ameția;

dar

totuși îmi plăcea

forte

a me

uita, căci toți erai

veseli, sprinteni și lucrai cu inimă și cu mulțumire.

—
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Pe când, în acea învălmășelă, tărăbânţele încărcate cu marfă
trepădaii în tâte părțile, purtate în fuga mare de' matrozi, se
întâmplă ca doiiă să se ciocnescă, și butâele de zahăr se
resturnară

pe

jos, rostogolindu-se

care în cotro

apuca.

Unul

din butâe se și desfundă în acea cădere, și zahărul în bulgări,

ce era în el, se risipi pe pămînt. Indată câinii, care nu lipsesc
în portul Galaţilor, se repediră să îmbuce din el, socotind

bietele javre flămânde, că aă dat peste vre-o mană;

trozii,

ca

să-i

depărteze,

sucindu-se deodată,
cei lacomi.

deteră

acoperi,

brânci

dar ma-

butoiului crăpat, care,

ca într'o cușcă, pe unul din câinii

T6tă lumea se puse pe rîs; dar mai mult și.mai tare decât

toți ridea

amicul

meă,

Stancu

Poloboc.

Li dase

lacrămile

în

ochi și se ținea la piept şi la pântece bietul om, de hohotele

ce îl podidise. Mie unuia îmi era temă să nu se înnece cu
atâta ris,
Când se mai potoli acestă veselie, abia putu să-mi vorbescă,

stăpânindu-se

cu anevoință.

«Frate», îmi spune, <când am v&dut întâmplarea cu câinile
și cu butoiul, mi-am adus aminte de o istorie ce am pățit ei,

sînt acum mulți ani, tocmai prin insulele Africei; și trebue să
scii că, de câte ori îmi vine în gând istoria tigrului pe care
l-am păcălit

așa

de

frumos,

d&ă,

nu mă

pot

opri

de

a ride

ore întregi».
Și, spuind ast-fel, Stancu meii se porni din noă pe ris. Eram
forte curios să cunosc istoria tigrului păcălit; dar abia mai

târdiă

o

tr'ast-fel :

putui afla de

la amicul

mei,

care mi-o

povesti

în-

«Pe când eram matroz, lucrând și câştigându-mi pâinea pe

o corabie englezescă, se întâmpla adesea ca să călătorim pentru
negoțul nostru până prin țări forte depărtate și trecând une-ori
luni întregi, fără ca să vedem pămîntul cu ochii, ci numai
valurile mării jur-împrejurul nostru, iar de-asupra capului cerul,

când albastru și senin, când întunecos și posomorit.

«Dar când atunci, după o lungă plutire, sosiam la vre-un
țErm, mare plăcere era pentru noi de a ne cobort din corabie

și de a călca pămîntul țepăn sub pici6re. Era pentru noi corăbierii, ca o di de sărbătâre, când puteam să gustăm un prânz
liniştit, întinşi la umbră, pe &rbă verde. Insă ocasiunile de

acest fel erai

așa de

rare, încât une-ori ne coboram

chiar pe

—
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țErmuri pustii și necunoscute, fără de a purta
grijă de primejdiile ce ni se puteau întâmpla.

cea mai

mică

«Intro di dar, trăgând cu vasul la costa unei insule nelocuite din mările Africei, ni se făcu tare dor de a vede de
aprâpe și de a pipăi cu picidrele €rba câmpului. Cerui atunci
voe de la. căpitanul corăbiei, ca să mă dai jos la mal și să
petrec câte-va ore pe uscat. Matrozii, tovarășii mei, nu prea

aveati încredere în acele
unul

locuri

dintriînșii, un American

necunoscute,

și

abea

găsii

înalt și uscat, cu barbă dar fără

mustăţi, carele primi să mă însoțescă în călătoria mea pedestră.
Luarăm cu noi o spată grosă de rîmător afumat, o butelcă
cu vin de cel mai bun, un urcior cu apă prâspătă și, cu aceste
merinde, ne pornirăm veseli către mal.
«Când mă simții, eii unul, pe uscat, trăsei de bucurie și
chiuind un puii de danț românesc, o corăbiescă virtosă de
Galaţi; Yar tovarășul mei, Americanul, vădend așa, începu și

el să tropăescă în fața mea, jucând fârte serios şi pe țăcănelă,
un

danț

englezesc

ce

se

chemă

<gig>.

Danţul însă ne făcu

gol la inimă și îndată ne veni în gând să găsim un adăpost.
de sre, ca-să ne așternem masa. Ei căutam cu ochii în drepta
și în stânga;

mi se pornise,

biet, minţile

cu dor

către

r&co-

r6sele dumbrăvi din lunca Siretului. Acolo, în insula cea pustie
şi prigorită

de

s6rele

african,

abia se

zăriaii

din aceia cu rămurile 'nalte și șue, care se

câți-va copaci

chemă

palmi,

nisce tufiş sălbatic, pe unde mai totdeuna cuibeză șerpii
veninoși cu plesnitoră la c6dă și alte ticre uriciose.

şi
cei

«Pe câmpia șesă vădurăm însă un ce negru şi rotund, despre
care nu ne puteam da sema. Stăturăm cât-va la îndoelă, dacă
ne vom îndrepta sai ba către acel punct necunoscut, care,

dreptul lui Dumnedeii, ne cam punea la îngrijare; dar Americanul meă scâse un ochen din buzunar şi, îndreptându-l către
acel punct, vădurăm curat şi lămurit că obiectul bănuit nu
era alt-ce-va decât un butoiii de lemn, aședat în mijlocul

câmpiei.
—

«E un polobuc ID — strigaiă ei cu bucurie, vorbind mol-

dovenesce, pare caș fi fost chiar în portul Galaţilor.
— «Ol o! poloboc l» — repetă Americanul de mai multe
os cu mirare și, din minutul acela, el nu mă mai chemă alt-fel
pe nume decât Poloboc. În urmă, matrozii cei-l-alți făcură
toți ca dinsul, și iată cum, iubite amice, mi-a rămas numele
de Stancu Poloboc, de care nu mă plâng câtuși de puțin.

«Fie dar Poloboc ! — Noi alergăm îndată până la butoiul

—
cel minunat
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și acolo, la umbra

lui, ne şi aședarăm,

ca să ne

facem prânzul. Rezemaţi amândoi de dogele lui cercuite, deşertarăm veseli butelca de vin, îmbucând și din spata afumată.
Lumea ni se părea t6tă a nâstră și cred că, în palate de
marmoră și pe covâre de mătase, nam fi trăit mai fără grijă
decât la umbra butoiului, pe €rba cea verde.
«Dar, pe când noi gustam așa dulci și liniștite plăceri, o
mare primejdie ni se pregătia. Se vede. că mirosul mâncărilor
şi r&sunetul

veselelor n6stre

cântări deșteptară

pe

un tigru,

mare şi flămând, care dormia ascuns sub un tufiș învecinat.
Ficra cea sălbatică, semănând la trup cu o pisică uri6șă, la
păr galbenă şi vErgată cu negru, se sculâ binișor din locul
unde era pitită, se furişâ prin bălării și, pe tăcute, se apropiâ
de butoiul nostru. Ajunsese fârte aprope, când noi audirăm

fâșiind

în

dosul butoiului.

Ne

scularăm

deodată în picidre,

trântind jos talere şi pahare, şi, când deterăm cu ochii de
acea groznică dihanie, care sticlia privirea ei încruntată asupra

n6stră, inima în noi se făcu cât o gămălie de ac;
ne pieri din față;

părul ni se ridicâ

vâlvoii

tot sângele

și ne

credurăm

mai mult morți decât vii. Cu noi, arme n'aveam. Fiera răcnia
cu turbare, rânjia și-și arăta colții. Butoiul singur ne despărția
de dinsa.
«Ce să facem? Încotro so apucăm?
«Tigrul lungi pasul, ca să ne ajungă: noi ne strecurarăm
împrejurul butoiului. El începu să se iuțescă, dând ocol polobocului : noi alergarăm mai tare în jurul lui. Și ast-fel, noi
înainte şi tigrul după noi, ocolirăm de mii de ori butoiul.
Nici dînsul nu ne putea prinde, dar nici noi nu puteam scăpa.
Incepusem a crede că sârta ne-a osândit la grâznica pedepsă
de a ne petrece de aci înainte tâtă vicţa, dând mereii raite

şi târcole. în jurul butoiului, cu tigrul după noi.
—

«Vai,

ce

viitor de

spaimă!» — diceam

noi în

minţile

n6stre turburate de frică şi de ostenclă.
«Dar se vede că și tigrului i se urise cu acestă gonă
tocolită

întocmai

ca

alergătura

cailor,

când

treeră

ro-

la arie.

EI deodată se opri în loc și, cugetând un minut, se repedi să
sară drept pe de-asupra butoiului, ca să ne ajungă îndată pe partea

cea-l-altă. Dar,

cum

drese,

cum

făcu, că, sărind, i se

agățară labele de dinainte de buza butoiului, care era desfundat.
Greutatea ficrei îl făcu să se clatine şi să se povârnescă în
partea ei. Noi atunci (pare că cerul ne-a luminat!) răsturnarăm
polobocul cu fundui în sus tocmai de-asupra tigrului, ce sta

—
acăţat de

buza

prins în cursă.

lui, și fiera
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rămase

sub butoiii, ca un șorece

Atunci amândoi sărirăm pe fundul vasului și

ne proptirăm din tâte r&sputerile

de-asupra lui, ca nu cum-va

lighiGia înturiată să-l ridice deodată în sus și să scape de la
închis6re.
«Tigrul răcnia cu turbare și se svârcolia amarnic între d6gele polobocului, isbind într'însele cu capul, cu labele, cu câda,
cu ce putea. Noi apăsam de-asupra, cât ne sta prin putință,

gândindu-ne acum că ne-a ajuns altă nevoe; căci, întradevăr
ceea-ce câștigasem era numai o schimbare de osândă. În loc
să dăm vecinice ocsle butoiului, acum ne vedeam siliți să stăm
tâtă vicța de-asupra lui, proptindu-l ca să nu se misce.

«Dar norocul

ne mai ajutâ și în rândul acesta.

<Din multe suceli și învârteli ale tigrului de-desuptul polobocului, coda lui cea lungă și stuf6să scăpă deodată pe gura

cepului, ce era dat la fund, şi eși ca un pămătuf la ivelă,
Când vă&durăm noi aşa, tovarășul meit se prinse cu amândoiiă
mânile

de

dînsa

și ei de el, și, cu multele

nâstre

silințe, cu

multă nevoe, o traserăm tâtă afară pe gaura dopului.
«Ce

mai

c6dă!

Pare că era un şarpe

flocos, cu dungi gal-

bene şi negre, șapoi lungă... să te fi încins de doti& ori cu
dinsa! De-aș fi putut atunci să o retez de la curmătura ei,
negreşit că aș fi păstrat-o până acuma.
«Americanul însă şi ei ne gândirăm atunci întralt-fel, Şi
să vedi că rău nu ne-am gândit. Ce nu-i dă omului în cap
la vreme de 'nevoe!
<Vădend așa lungime de c6dă, ne apucarăm s'o înnodăm
de vro doii&-trei ori şi, făcând ast-fel dintrînsa un câtă mai
ghemul, mult mai gros decât vrana prin care ea eșise, isbu-

tirăm de a lega pe tigru în butoiă.
— <Urrral»-—strigarăm atunci amândoi cu o nespusă veselie
și, sărind Jos de pe butoiă, pe-aci ne fu drumul! O luarăm
la fugă,

cât ne

țineaii piciorele, și apucarăm

rabia n6stră.
<Tigrul smuci 'atunci
dar trupul lui

putea

butoiul și își scose

r&mase jumătate

să se misce

din loc.

în fundul

Scăpând

drept

către co-

capul la lumină,
vasului, încât abia

la sănătosa, noi ne în-

torceam ochii din când în când spre dînsul, ca să ridem de
turbarea lui, căci, de câte ori voia să facă o mișcare, el simția

și audia polobocul rostogolindu-se şi hodorogind în urma lui.
<Când, în sfârșit, ne vădurăm noi pe corabie și tigrul urlând
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“la mal, ei, simțindu-mă& atunci la largul mei, după obiceiul
nostru românesc, strigam în gura mare:
— «Sic, tigrule, sic, sic, că te-am păcălit!» — Jar Americanul
mei şi toți matrozii după dînsul, înșirați dea-rândul pe cuverta
corăbiei, repețiaii cu hohote de ris: — «<Poloboc! Poloboc!>.

«Atunci și e,
mejdie,

diceam

vădend

că cu

meșteșug

am scăpat de pri-

românesce:
«Poloboc nu-i dobitoc!
Poloboc e cu noroc!»

lată istoria tigrului păcălit, pe care mi-a povestit-o ridend.
amicul mei de la Galaţi.
Rideţi și domnia-vâstră, dacă vă este pe plac!
Al.

Odobescu.

$ 81. Teorie. — Când istoriora, de şi se pretinde
că e adevărată, e totuşi iscodită mai mult spre a

produce plăcere cilitorului, ia numele de istoridră
propriii disă sau istoridră interesantă.
Eaplicare.
pentru

-—

că autorul

Narațiunea

«Tigrul

printrînsa

caută

păcălit>
să ne

facă

este grosaică,
să înțelegem

un şir de fapte întâmplate; este zpdzv:duală pentru că acest
șir de fapte s'aii întâmplat numai odată ; este istoridră pentru
că conţine un fapt neînsemnat, pe care nu scim bine dacă

întradever sa întâmplat, dar care totuși e interesant ; este o
îstoridră propriii disă, pentru
caută să ne facă să petrecem.

că prin acestă poveste

autorul

Exerciţiul 153. — Să se studieze exposiţiunea, peripeţiile ce
constitue

nodul și desnodămintul acestei istoridre. Să se spună,

dacă în afară de început, deșfășurare şi sfârșit mai are și
o introducere și o conclusiune, și din ce sînt constituite
acestea.
Exerciţiul

interesantă»

154.— Să

se

povestescă

audită de la cine-va.

în scris vre-o

cistoridră
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VULPEA
A

vesti,

fost

odată

—pe

când

BERCĂ

ca niciodată,
— dacă

n'ar fi, nu

sar po-

se potcovia puricile... şi cele-l-alte... şi

cele-l-alte.
“A fost odată un vânător care, de câte ori mergea la
vânătâre, avea obiceiii să ia cu dînsul pe slujitorul săă,
iar când se întorcea înapoi, povestia, cui vrea. să-l asculte, o mulțime de întâmplări minunate, care de când
lumea nu trecuse nimănui nici măcar prin vis; și, la

t6te aceste basme, nu
martor pe bi6ta slugă,
Adi aşa, mâne

așa,

lipsia niciodată de a aduce ca
adeverat om al lui Dumnedeii.
până

când

într'o

di acesta, sătul

de a face mereu de pomană meseria ficălosă de martor mincinos, își ceru sema de la stăpân şi voi cu tot
dinadinsul ca să-și îa ditia bună de la el.
Stăpânul sfărui, ca să afle pricina acestei neaşteptate
hotăriri, şi cu vorbe blânde îl întrebâ:
— «Ore nu te mulțămesci cu simbria ta şi cu traiul
ce ai în casă la mine, de vrei să mă laşi?»
„_—

<Să nu păcătuese, cucâne»,

— răspunse

slujitorul,—

«t6te 'sînt bune la domnia-ta. Dumnegeii să-ţi dea tot
binele ! Dar să-ţi spuii curat şi să nu-ţi fie cu supărare : uite, mă mustră cugetul de atâtea dovedi mincin6se ce-mi ceri să dau pe tâtă diua, când începi, —

adică să fie cu ertăciune — când începi a tăia

la pa-

lavre v6nătoresci. E păcat de Dumnegeii, cucâne, să mă
alundez eă cu totul în focul Gheenei şi să port ei, săracul de mine, tot ponosul păcatelor cu care domnia-ta
„îţi încarci de bună-voe sufletul. Lasă-mă& mai bine să
m& duc cu Dumnegei!»
”
Aşa vorbi servitorul, şi stăpânul se puse pe gânduri;
şi, fiind-că el cunoscea preţul unei slugi drepte și credincidse, se r&sgândi bine şi-i r&spunse într'ast-fel:
Lieratură

şi Sil,

ci. 1V, Dragomirescu.

Ă

19

— 288—
—

«Ia ascultă, băete!

Dumnegei.

Văd

că tu eşti om

cu frica lui

Rămâi la mine şi ajută-mă, ca să

me des-

bar de pârdalnicul mei de nărav. Crede-mă, nici ei
n'aş voi să spun ceea-ce nu este tocmai adevărul, dar

ce să-i fac năravului? Me ia gura pe dinainte. Aşa dar,
să facem cum e mai bine ; să facem între noi o învoslă,
ca să scap şi ei de așa urit cusur, să remâi şi tu împăcat

cu

sufletul.

Când

mă

voiu afla în vre-o adunare,

tu să stai la spatele mele și, când vei audi că încep a
eroi câte una mai deochătă, tu să mă tragi de mâneca
hainei, căci eii îndată voiii îndrepta-o după ființa ade-

verului.

Aşa spuse şi aşa r&mase să fie.
Peste

câte-va dile, şedând

la masă

cu alţii, vânătorul

începu să povestâscă că la o vânătâre, la care fusese
de curând, i-a eșşit înainte o vulpe, care avea o c6dă

lungă
Pe

de cel puţin cinci stânjeni!!!:
când,

în focul

povestirii,

el rostia

acestea

cu

cea

mai deplină încredințare, ca şi când lucrul ar fi fost
întocmai după cum îl spunea, deodată se simţi tras pe

dindărăt de mâneca surtucului. Își luă vorba înapoi
și, îndreptându-se
vădut

toemai

că în ferbinţâla

vânătârei nu

bine, scurtâ c6da vulpii

până

va

fi

la vre-o doi

stânjeni.
O nouă smucâlă de haină îl făcu s'o mai scurteze cu
un stânjen.
La a treia, o cionti până la doi coţi.
Simţină încă şi acum efectele restrictive ale consciinei servitorului,

se înduplecâ

a

mai

reteza

din

c6da

vulpii :
— «Doi coţi întocmai nu va fi fost», dise el asudânăd,
«dar pe legea mea, că era de un cot şi mai bine»!
Sluga, care se bucura acum şi mulțămia în sine lui
Dumnegei, audind pe stăpânul săi cum se lepeda din

ce în ce mai mult de ispitele Satanei, credu că e mo-
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mentul nimerit spre a-l aduce la o deplină pocăință şi-l
mai frase încă o dată de mânecă.
Dar răbdarea vânătorului era ajunsă la culme şi, întorcându-se

deodată

înfuriat

către

neimblânditul

săi

censor, se răsti la dînsul strigând în gura mare:
— «Bine mișelule! Nu-ţi e destul cu atâta ? Ce! vrei
să las vulpea bârcă? Dar mai bine să te ia pe tine
dracul

de-o

mie

de

ori, decât

să

rămâe

vulpea

mea

fără c6dă!»
A). Odobescu.

$ 82. Teorie. — Când istoridra e compusă, ca să
ne

facă

să înţelegem

vre-un

locuţiune din limbă, atunci

proverb

sati

vre-o

ea pârtă numele de

SnOvă.
Ezplicare.
— Istoridra «Vulpea bercă> este o sn6vă, pentru
că ne explică locuţiunile <trage-l de mânecă» și «ce vrei să
rămână

vulpea

fără câdă ?»

Exerciţiul 155. — Să se redea prin sinonime expresiile
subliniate și să se analiseze întrega bucată, arătându-se exposițiunea,

peripeţiile ce constitue

Exerciţiul 156.
— Să
mătârele trei narațiuni.

nodul

și desnodămîntul.

se citescă și să se caracteriseze ur-

107.

ION ROTĂ ŞI UNIREA
La

1857, pe când se

ferbea Unirea în Iași, boerii moldo-

veni liberali, ca r&posatul Costachi Hurmuzachi,

Kogălniceanu

şi alții, at găsit cu cale să cheme ia adunare și câți-va țărani
fruntași, câte unul

din

fie-care județ,

sprea lua

și ei parte

la facerea acestui măreț și nobil act naţional. Cum
țăranii la lași,

boerii

ai pus

mână

de la mână

aă ajuns

de i-au fer-

chezuit frumos şi i-ai îmbrăcat la fel, cu cheburi albe și cușme
nouă,

de se miraă

țăranii ce berechet

i-a găsit. Apoi, se dice
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că i-ar fi dat

pe mâna

unuia

dintre

boeri, să le ţie cuvînt,

ca să-i facă a înțelege scopul chemării lor la lași.
— Omeni buni, sciți pentru
, dise boerul cu blândeţe.

— Vom.
un țăran

—

sci, cucâne, dacă

mai

Apoi

bătrân,

eacă

ce sînteți

aici

între

ni "ți spune, respunse cu sfială

scărpinându-se

ce, 6meni

chemați

buni:

îîn

de

cap.

sute

de

ani doiă

țări

surori, creştine și megieșe, Moldova n6stră și Valahia sai Țara
Muntenescă, de care pâte "ți fi audit vorbindu-se, se sfâșie și
se mănâncă între dinsele, spre cumplita urgie și peire a nemului
românesc. Ţări surori și creştine am dis, Smeni buni; căci
precum ne închinăm noi Moldovenii, aşa se închină și fraţii
noștri din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și
tâte obiceiurile, câte le avem noi, le ai întocmai și frații noştri

Munteni. Țări megieșe, am dis 6meni buni: căci numai pârâeșul

Milcov, ce trece pe la Focșani, le desparte. Să-l secăm dar
dintr'o sorbire și să facem sfinta Uhire, adică înfrăţirea dorită

de strămoșii noștri, pe care ei n'aii putut so facă

jurările grele de pe atunci. Eacă

men!

buni,

în împre-

ce trebă

crești-

nescă și trumâsă avem de făcut. Numai Dumnedeii să ne ajute!
Inţeles--ați, vE rog, pentru ce vam chemat? Și, dacă aveți ce-va
de dis, nu vă sfiiți: spuneţi

irață ce

vă

sîntem.

Că

de

verde,
aceea

moldovenesce,

ne-am

luminăm unii pe alţii, și Dumnedei
cum o sci el mai binei

—

să ne

ca la nisce

aici,

ca

lumineze

să

ne

pe toţi,

Inţelegem, cucone, așa o fi, răspunseră câți-va țărani mai

rușinoși:

că, dă, dacă

țărănimea, de la
ce-i r&i?
—

adunat

Ba

eă

drept

nu- ţi sci dumnevâstră

ce-i pe

lume, noi

n'am înțeles,

ci-că dise

cârnele plugului, avem să scim ce-i bine și
să vă

spun, cucone,

cu îndrăsnclă unul dintre țărâni, anume Jo ROtă. Şapoi chiar
dacă ne-am pricepe și noi la câte ce-va, cine se mai
gura nâstră? Vorba. ceea,
cucâne: «Tăranul
când

uită în
merge,

tropăesce și când vorbesce, hodorogesce», să erte cinstită faţa
dumnevâstră. Ei socot că treba asta se putea face și fără
de noi; că, dă, noi scim a învârti sapa, câsa şi secerea; dar

dumnevestră învertiți condeiul și, când vreți, sciți a face din
alb negru și din negru alb... Dumnedeă va
ca să ne povățuiţi și pre noi, prostimea. „..

dăruit

cu

— Ba nu,
numai boerii

Gmeni buni; sa trecut vremea aceea, pe
făcea totul în țara acesta şo storceau

plac. Astădi

toți, de

la Vlădică

până

minte,

când
după

la Opincă, trebue

să
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luăm parte la nevoile și fericirea Ţării. Muncă și câștig, datorii
și drepturi, pentru toți de o potrivă.
Le spuse boerul apoi despre originea Românilor; cum şi de
cine ai fost ei aduși pe aceste locuri, despre suferințele lor
și cum ai ajuns a Â desbinaţi și împrăsciați prin alte țări. Le

dă el pilde câte şi mai multe: cu smocul de
învrăjbiți și, în sfârșit, se silesce bietul creştin
face să înțelegă, care sint rodele bine-făcătore
cendu-le aminte că tot «pentru unirea tuturor»
Biserică în tote dilele, mai bine de 1850 de

nuele, cu taurii
din răsputeri a-i
ale Unirii, aduse rogă ȘI Stânta
ani.

— Ei, 6meni buni, cred că acum ați priceput.
— Priceput, cucone, cât se pâte de bine, r&spunseră mai
toți. Dumnedei să vă ajute la cele bune.
— Ba eă nu, cucâne, răspunse moş lon R6tă.
— Dumnedei să m& erte, moș ISne, dar dumneta, cum

văd, eşti cam greii de cap; ia haidem în grădină, să vă fac
a înțelege și mai bine. Moş I6ne, vedi colo în ogradă la mine
bolovanul cel mare ?
— Îl vedem, cucâne.
— la fă bine, și adă-l aici lângă mine, dise boerul care ședea

acum pe un jilţ în mijlocul țăranilor.
— Savem ertare, cucone,
tate, nu șagă.
—- Ja cercă și vedi.

n'am pute;

că dâr

acolo-i

greu-

Moş Rotă se duce și vrea să ridice bolovanul, dar nu pâte.
— la du-te și dumneta moș Vasile, și dumneta bade Ilie și
dumneta bade Pandelachi.
y
În sfârşit, se duc ei vre-o 3—4 țărani, urnesc bolovanul
loc, îl ridică pe umere şi-l aduc lângă boer:

— FĂ,

6meni buni?.

treba singur:
sa

făcut

cu

dar când
mare

Sa dus
vați mai

ușurință;

moș Ion și na

din

putut

face

dus Câți- -va întrajutor,

treba

greutatea

na

mai

fost

aceeși.

Povestea cântecului:
«Unde-i
La

nevoi

unul nu-i putere
şi la durere,

Unde-s mulţi puterea cresce
Şi dușmanul

nu

sporesce».

Așa și cu Unirea 6meni buni; credeți dumnevâstră, că
de-a ajuta Dumnedeii a se uni Moldova cu Valahia, avem să
fim numai atâția? Frații noștri din Transilvania, Bucovina,
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Basarabia şi cei de peste Dunăre din Macedonia și de prin
alte părți ale lumii, numai să ne vadă că trăim bine, şi ei se
vor uni cu noi și vom face împreună o țară mare, bogată și
puternică, de n'or mai îndrăsni dușmanii în vecii vecilor a se
lega de Români. IYapoi traţii noștri de sânge: Franţuzii, Italienii, Spaniolii și Portughezii ce aşteptă? La ori-ce întâmplare, Domne feresce, stai gata să-și verse sângele pentru nol...
Unirea face putere, 6meni buni. Ei acum cred c'aţi înțeles
și res-înțeles,
—

Ba

ei unul,

să

n'am înțeles, răspunde
—

ertați

dumnevâstră,

moș R6tă.

Cum se face asta, moș

I6ne?

Mai

cucâne,

ia spune

d-ta, în legea

d-tale,

tot

bine ce vam tălmăcit,

şi un copil putea să înțelegă.
— Mai așa, cucâne, răspunse cei-l-alţi.
— Moș l6ne, dise acum boerul cam turburat

obostlă;

încă

cum

de

multă

n'ai înțeles, de

când se face atâta vorbă, să audim și noi.

— De cucâne, să nu vă fie cu supărare; dar de la vorbă
şi până la faptă este mare deosebire... Dumnevâstră, ca fiecare boer, numai ne-aţi poruncit să aducem bolovanul, dar

nați pus umărul împreună cu noi la adus, cum ne spuneați
adincurea că de acum toți o să ia parte la sarcini, de la

Vlădică până la Opincă. Bine ar fi dacă ar fi așa, cucâne;
căci la r&sboiă înapoi şi la pomană năvală, parcă nu prea

vine la socotelă . . .
lar de la bolovanul d-vâstră... am înțeles aşa: că până
acum, noi țăranii am dus fie-care câte-o piatră înai mare saă
mai mică pe umere; însă acum sîntem chemaţi a purta îm-

preună,

tot noi,

Opinca, o stâncă pe umerile

nâstre...

Să dea

Domnul cucâne, să fie alt-fel că mie nu mi-ar păre r&ă...
La aceste vorbe, țăranii cei-l-alți aii început a strînge din
umere, a se uita lung unul la altul și a dice: Ia, pâte căşi

Râtă

al nostru să aibă

dreptate...

iar boerul, luându-i înainte

cu glume, a înghițit gălușca și a tăcut molcum.

Ion

Creangă.
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MORTEA LU POTCOVA-VODĂ 1)
Plecând din Varsavia 2), regele) poruncise a închide
în castelul Rawa, în provincia Masovia, sub cea mai
aspră pază, pe fostul Domn moldovenesc, Pote6vă.
Mai în urmă dete ordin a-l strămuta la Leopole, unde
venise un câuş turcesc, nu cu alt scop, precum scia tâtă

lumea, ci numai spre a cere capul lui Poteovă.

Tot cu aceâşi ţintă sosi şi un ambasador din partea
lui Petru-Cel-Schiop, aducând regelui peșcheș 50 boi,
4 buţi

de

tămâisă,

şi un frumos
De

2 buţi de lămâi sărate de

cele mici,

armăsar.

aci, Luni

diminâţa,

în

16 a lui

luniă,

regele

se

depărtă pe doiiă gile din oraş, sub pretext de vânătore,
după ce mai întâi poruncise ca t6tă poliţia să stea sub
arme, precum şi garda regală, iar porţile orașului să
fie închise.
Câuşul turcesc fuse îndemnat a eşi din Leopole, atât
spre a se feri personal de pericol, cum şi spre a se
.
masca ruşinea vasalităţii guvernului în privinţa Turciei
te,
porunci
celor
rea
După plecarea regală şi regula
ce-va mai înainte de ami6gă, principele prisonier îu adus:
pe

piaţă, fără ca

să-l ţină cine-va,

căci

îşi ceruse

singură graţie, după ce îi fusese anunţată

acâstă

sentinţa de

mârte.
Scena răsuna de sgomotul 6menilor şi de vuetul tobelor.
Potedvă trecu de doiă ori d'alungul pieţii, netedin1) Acâstă povestire e făcută de un om
mentele ce nar&ză.
2) Varşovia.
3) regele Poloniei.

care a fost martor la eveni-

.
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du-și barba şi privind la publice fără cel mai mie semn
de frică; apoi rugă să-l asculte şi, făcându-se tăcere
,
rosti polonesce următârele cuvinte :
«Domnilor Leşi, merg la morte nu scii, pentru
ce,
«căci nu-mă aduc aminte să mă fi învrednicit
prin
<faptele mele de un asemenea, sfârşit.

«Sei atâta, că totdeuna m'am

bătut bărbătesce

și

«vitejesce împotriva dușmanilor numelui creştin
esc,
«lucrând numai pentru binele şi folosul fării mele,
cu

«hotărîre de a-i fi ca un zid, pentru ca păgânii să nu
<«potd trece Dunărea.
«D-deu scie de ce nu putui isbuti în acestă dorinţă ;

«pricina cea de căpetenie este trădătorul, care prin
«înşelăciune mă aduse în starea în care me aflu,
«Dar bun e D-geii! şi cânele cel vîndetor curând
«îşi va primi plata pentru nevinovatul mei sânge.

«Atâta seii ; ba mai scii încă, mai sciii că trebue
<sd mor acuma din mâna acestui călăi creştin» i —

arătă la acela— «căci

acestuia

îi porunci

așa

craiul

«vosiru, iar craiului vostru așa îi porunci stăpânul
«sc, Turcul, cânele de păgân !
«Mie unuia puţin îmi pasă de vitța mea; dar pi-

«neță minte, că peste puţin timp v& aşteptă şi pe voi
cînşi-vă acecși sârtă.: „de câle ori va vr& cânele de
«păgân, capetele şi averile vâsire, ba şi capetele şi
«averile crailor voştri, vor fi trimise la Țarigrad !
Apoi după o scurtă pausă, arătând la opt G6meni ce-l
însoţiaii, Potcâvă gise:

«Acești slujbaşi şi tovarăși ai mei, fiind tot atât de
<îspravă ca şi mine însu-mi, 6meni cinstiți şi vrednici
«prin nisce slujbe făcute crăiei vâstre; aşa dar, ve

«rog ca,

după

mortea

mea,

nu

numai să nu fie bân-

<tuiți, ci încă din potrivă resplătiți după vrednicia lor.
Apoi adaose:
< Ve mai rog ca pe acest om lipsit de cinste», — arăţă

—
la călâu, —

«mei,

«carele
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nu e vrednic

a se atinge de trupul

cât timp sînt viă, să nu-l lăsaţi a me pângări

<cu mâna-i nică după mârte; ci îngăduiți acestă sar«cină Gmenilor mei, care numai pentru astă de pe
«urmă slujbă me însoţiră până aici».
De aci tăcu.
Tot poporul plângea ; mai cu sâmă plângeau o mulţime de ostași, veniţi la Leopole numai pentru Potcâvă,
dar pe care marea forță de resistenţă din partea guvernului îi împedica de a scăpa pe eroi.
Pe feţele lor se citiaui durerile sufletesci.
Unul din ei — se dice că după rugămintea lui însu-şi
Poteâvă, — veni la el cu o mare cupă de vin.
Principele îi mulţumi, luă cupa, o deşertâ fără a
r&sufla

şi, uitându-se

în ochii

aceluia

ce-i dase,

îi dise,

după obiceiă, că bea pentru sănătatea lui şi a tuturor
tovarăşilor lui.
Anoi iară trecu de două ori dea-lungul pieţei şi, în
ajunul momentului fatal, zărind o legătură de pae pe
care trebuia să îngenunche, 'strigâ cu indignaţiune:

«O Dâmne! 6re să nu fiii vrednic de a îngenunchia
pe ce-va mai bun decât asta !»
Şi, adresându-se către 6menii săi, le gise:
«Aduceţi covorul ce-mi mai remase din lucrurile
mele».
Când tapetul fu adus, Potcovă se puse în genunchi

cu demnitate, recită rugăciunea, făcu cruce

după

mo-

dui grecesc şi închise ochii, în așteptarea lovirii mortale; dar, când simţi că gâdele nu se mișcă, se întârse
către el cu întrebarea:

-— «Ce mai stai ?»
Călâul r&spunse:
— Stăpâne, mai întâi haina

trebue

încât să nu mă împedece,
— «Bine, bine», dise principele.

aședată ast-fel

—

Atunci

el singur
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își aşeqă

haipa, invocă numele

D-deă, şi, poruncind călâului să-și împlinâscă

lui

datoria,

muri cu liniştea cea mai senină.
Unul din Gmenii guvernului, voind a arăta că totul
e sfârșit, ridicâ de trei ori în sus, în spectacol, destrunchâtul cap al eroului.
In acest moment, din t6te gurile isbucni un singur
țipăt de durere.
Indignaţiunea poporului fu atât de mare, încât garda
regală apucă puscele, temându-se de o revoltă...
Talducci,

trad. de B, P. Hasdeii.

109.
DIN VIEȚA LUI CREANGĂ
Sint născut la 1 Martie 1837 în satul Humulescii,
judeţul Nâmţului, plasa de Sus, din părinţi români:
Ştefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulesci şi soţia

sa Smaranda,

născută

David

Creangă

din

satul

Pi-

pirig, judeţul N&mţului.
Intâi şi 'ntâi am început a învăţa crucea-ajută, după
moda veche, la șe6la din Humulesci, o chilie făcută cu
cheltudla sătenilor, prin îndemnul și osârdia părintelui
I6n Humulescu, care avea o mână de învăţătură, un car
de minte şi multă bunătate de inimă, Dumnegei să-l
erte! P6te să fi fost de vre-o un-spre-gece ani, când
am început a învăța. Sci că eram atunci un băet
sirijit, prizărit şi fricos şi de umbra mea.
Dascălul

nostru

era

un

holteiă

frumos,

sdravăn

şi

voinic şi-l chema Vasile a Vasilicăi. EI era şi dascălul
bisericei din sat. Un sorocovăţ nemţese plătia tata pe
lună dascălului ca să mă înveţe. Şi pe atunci îmi giceati
în sat şi la şe6lă: Ionică'-a lui Ştefan a Petrei.
Peste

vr'un an, vornicul pringând

la 6ste, cu arcanul,

—
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pe bădiţa Vasile, dascălul nostru, şe6la a rămas pustie,
iar noi şcolarii, care eram peste patru-deci la număr,
ne-am împrăsciat pe la casele n6stre. După vr'un an,
iarăşi

cam

s'a

Dar

şeâla.

deschis

chilaci,

a început

($), de-asupra uşei

a

dascălul

fiind

Iordache,

de urechi la fârta

ne ridica

îndesi la spinare cu

și a ne prea

Sfîntul Neculai, un biciii de curele făcut și dăruit şedlei
de moş Fotea, cojocariul satului. Şi așa, de unde până
atunci mă duceam cu drag la șe6lă, am început a umbla
huciit-marginea ;

o

gi mă

doiă

duceam,

deprinsesem a ceti o l6că.
Tata nu scia carte de fel şi

dar

nu,

tot

nici mult haz nu făcea

de dînsa. El cam ades îmi gicea: «Logofete, brînză 'n
«cui, lapte acru ?n călimări, cam prea te codesci la trebă;
«mă tem că de atâta cărturărie n'a avâ cine să ne tragă
«ciăubotele». Dar mama, luând de sâmă cum înv&ţam ei,
ajunsese a ceti la câslov mai bine decât mine; şi se
bucura grozav, când vedea că ms trag la carte. Din
partea tatei, puteam

era

să rămân cum

mai

bine:

«Nică

a lui Ştefan a Petrei», om de trâbă şi gospodar în sat
la Humulesci. Mama însă era în stare să torcă ?'n turcă
şi: să înv& mai departe. Dar ce să mai înv&ţ în Humulesci ? căci în biserică cetiam şi cântam pe dinafară
t6te truparele, ca şi dascălul Iordache.
Intro qi, aşa prin câşșlegile Crăciunului, aprâpe de
cârnilâgă, viind bunicu-mei David Creangă, din Pipirig

pe la noi, m'a luat şi m'a dus
Alecu Baloş din
aşedat în gazdă
care avea două
şc6lă ; şi or s'a

şedla

la munte în

lui -

satul Broscenii, judeţul Sucâva, şi m'a
cu tâtă cheltuâla lui, la una Irinuca,
capre plina de râe. De aici urmam la
prins cartea de mine or nu, dar râea

căprâscă scii că s'a prins.
Apr6pe de Fiorii, profesorul Nanu mi-a dat drumul
acasă, şi de la Brosceni am venit cu nisce plutași, pe
Bistriţa,

la Borca;

de la Borca,

cu

o

rudă

a

mea,

pe

—
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Plaiul-Bătrân în Pipirig şi din Pipirig la Humulesci.
Şi când m'ai văqut tata şi mama tuns chilug şi plin
de

râe,

bucuria

lor

n'a

fost prâstă.

Ce

să

facă?

Au

început a m& scălda, ba cu leșşie de ciocălăi, ba cu usue
de lână, ba a mă unge cu dohot şi într'o săptămână
mai izbăvit de pod6bă. Dar şi eii le-am tras în giia
de Pasci un «Ingerul a strigat» la biserică, de-ai rămas
t6te babele din sat cu gura căscată la mine. Dascălul
Iordache rămăsese acum pe jos; era a cincea râtă la
car.

Biâta

mamă,

cregând

că

am

să

es

un

al doilea

Cucuzel, s'a pus cu rugăminte pe lângă tata şi m'a dat
să învăţ psaltichie la un psalt de la biserica Adormirea
din Târgul Nmţului, peste baltă, la vre-o doi svârlitură de piâtră departe de satul nostru. Trei husăși plătia
acum tata pe lună pentru mine. O 6rnă am învăţat şi
la acâstă şedlă, 6rna ce mai puteam învăţa; iar vara
nu făceam purici mulţi pe la şcâlă, trebuia s'ajut acasă:
la tors în piept&nașşi, la nevedit, la făcut ţevi cu sucala
şi la tors cu râta. Câte trei-patru oci de canură torceam pe di; m8 întreceam cu fetele cele mari din tors,
şi ele din r&utate mă porocliai «Ion Torcălăt».
1. Creangă.

b.

Descrieri

generice

110.
PREPARAREA

MANGALULUI

Lemnul încălgit, afară de contactul aerului, lasă o
remășiţă n6gră compusă din cărbune şi numită mangal.

Spre a prepara acest

cărbune

în mare cantitate, se

întrebuințeză doiă metâde deosebite:
"..a) Pe o făţare bine bătută sînt dispuse

mai întâi trei

—
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saii patru lodbe verticale în formă de coş. In jurul
acestora se aş6dă în picidre mai multe rânduri de lemne,
ast-fel încât să formeze un con asemenea unei căpiţe
de fân. Acâstă căpiţă este apoi coperită cu crengi şi
frunze şi pe de-asupra cu o pătură de pămînt. După ce
lemnele ati fost ast-fel aşedate, aprindem înlăuntrul
coșului un foc cu lemne mărunte. Focul se comunică
la lemnele dimprejur, şi arderea se face de jos în sus.
O parte din lemne, argând, carboniz6ză pe cele-l-alte.
Când

tâte lemnele

ai

fost

carbonizate,

stingem

focul

astupând tte deschiderile pe unde intră aerul.
b) A doăa metodă de carbonizare constă într'o adevărată

distilaţiune

a lemnelor.

Spre

acest

sfârşit, lem-

nele sînt încălgite în cilindre mari de fer prevădute la
partea lor superi6ră cu tubuluri care servesc spre a
conduce productele distilațiunii în recipiente.
P.

Poni.

$ 83. Teorie. — Naraţiunile în care se povestesce un fapt care s'a repetat sai se va repeta de
nenumărate ori în acelaş fel — se numesce narațiuni generice.
|
Explicare. — Composiţia de mai sus cuprinde doit narațiună pentru că povestesce pe rând doiiă fapte : a) prepararea
mangalului prin ardere şi 0) prepararea mangalului prin distilare. Amândoiiă aceste narațiuni sînt generice, pentru că

şirul deosebitelor momente din care e constituită fie-care din
aceste fapte nu se petrece numai o singură dată în lume, ast-fel
cum

sînt povestite, ci ori de câte oră cine-va a făcut sai va

face operațiunea numită preparația
din cele doi& metâde.

mangalului prin vre-unul

$ 84. Teorie. — Naraţiunile generice în care deosebitele

momente

sînt de natură

materială, adică

7

—
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fac parte din lumea externă şi sînt cunoscute prin
simţiri— iai numele de narațiuni materiale.
£Ezphcare. — Nici una din aceste naraţiuni nu sînt pur materiale, pentru că deosebitele momente ce cuprind nu se pot
petrece fără intervenția voinței omului. care dispune întrun

fel sait altul elementele materiale trebuinciâse la operaţiunea
despre care este vorba. Dar dacă ar fi vorba să povestim, cum
se formâză prin numai lucrarea puterilor naturii, spre ex.
vulcanii, aluviunile, norii, etc., atunci am ave nisce narațiună

materiale. Naraţiunile de mai sus aii mai mult caracter pif,

Exerciţiul 157. — Să se compună narațiunea generică ma-

terială : cum

se formeză ploea.

11.
CUM SE EXTRAGE RĂDĂCINA CUBICĂ A UNUI NUMER
MAI

MARE

DE

1000.

Spre a extrage rădăcina cubică a unui număr întreg mai mare de 1000, despărțim numărul în des-

părțiri de câte trei cifre, mergând de la drepta

stânga; despărțirea cea mai de
numai una sai doi& cifre.
Extragem rădăcina cubică a
Ja stânga, și o scriem la drepta
pogorim și despărțirea următâre
doi& cifre de la urmă.

spre

la stânga pâte să aibă
despărțirii celei mai de
numerului. Lângă rest,
a numărului, și-i tăem

Rădăcina aflată o ridicăm la pătrat şi o înmulțim cu

3; şi, cu produsul, împărțim ceea-ce a mai rămas din
rest după tăerea celor doi cifre de la urmă.
Câtul aflat îl scriem la drepta cifrei ce am aflat la

rădăcină; numărul ast-fel format îl ridicăm la cub, și-l

scădem din primele doii& despărțiri ale numărului dat.
Dacă scăderea se pâte face, cifra aflată este bună;

—
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dacă nu, mai trebue. micșorată, şi repetată încercarea,
Lângă restul acestei scăderi, pogorim a treia despărțire a numărului, și-i tăem doi& cifre de la urmă.
Rădăcina de doit cifre, ce am aflat, o ridicăm la pătrat și o înmulțim cu 3; și, cu produsul, împărțim ce
a mai r&mas din rest, după tăcerea celor doă& cifre
de la urmă.
Câtul aflat îl scriem la drepta rădăcinii ce am aflat.
„Numărul ast-fel format îl ridicăm la cub, și-l scădem
din primele trei despărțiri ale numărului dat.
Și urmăm așa, până se termină tote despărțirile
numerului.
Sp. Haret.

$ 85. Teorie.
— Naraţiunile generice care arată
deosebitele momente ale unui fapt ce se petrece
mai cu s6mă în mintea nostră și nu putem lua
cunoscință despre dinsul decât prin consciință—

se numesc narațiuni morale.
Ezphcare. — Acestă

composiţiune

este o parafiune,

pentru

că întrînsa autorul ne arată deosebitele momente succesive
ale unui fapt: extragerea rădăcinii cubice a unui număr mai
mare decât 1000; este frosaică, pentru că autorul printrînsa
caută să ne facă să înțelegem acestă operaţiune; este generică,
pentru că şirul acestor momente succesive 'sa petrecut și se
va mai petrece ori de câte ori cine-va va ave să extragă ră-

dăcina cubică a unui număr mai mare decât 1000. Acestă
narațiune generică ar fi orală, dacă deosebitele momente
succesive ale acestei narațiuni ar pute fi-—ceea-ce une-ori se şi
întâmplă
— executate pazzai prin calcul mintal ; are însă mai
mult caracterul 7p2z7 pentru că, spre a extrage rădăcina cubică a unui număr mai mare decât 1000, sîntem nevoiți de
cele mai multe-ori să întrebuințăm mijlocul material al scrierii
în acelaș timp cu calculul mintal,
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Exerciţiul 158. — Să se facă o narațiune generică mixtă
anal6gă, alegându-se una din operațiunile care pot mai de
multe oră să se presinte numai cu caracterul pur mintal (moral).

112,
DE-A

PULA

GALA

După câte-va câsuri trecute cu «de-a mija» îi vine
unuia din copii în minte să schimbe jocul şi să încâpă

de-a puia gaia, că-i mai frumos.
Spre acest sfârşit, se aleg doi mai voinici, dintre
care unul se face eloşcă şi cel-l-alt gaia sau uliul, după
alegere. Fie-care îşi ia un număr de pui care se ţin cu
mâna de partea dindărăt a cingătârii, unul după altul,
încât alcătuese un şirag. Apoi se pune gaia jos și cu un
beţişor sapă o gr6pă. Apropiindu-se de dînsa, cloșea cu
puii şirag o într6bă: — Ce faci acolo ? — O grâpă, r&spunde ea.— Dar în grâpă ce să faci ? — Am să fac foc.—
Da cu focul ce ai să faci? — Să pun ceaunul.—
Da cu
ceaunul ce să faci ?— Să opăresc un puii de-ai t&i.— Ba
de-ai tăi, răspunde cloşca, și toţi puii după dînsa. Dicând acestea, gaia se scâlă de jos şi dă closcii băţul
cu care a săpat grâpa, pe care după ce l-a stupit ea şi
toţi puii dea-rândul, îl asvârle cât pâte de departe.
In vreme ce gaia alergă după băț. cloşca se 'nvârtesce
de trei ori împrejurul gr6pei, cântând «de trei ori cu
puii mei», iar puii croncănesc şi cârâe spre batjocura
cidrei. Apoi începe lupta, cidra vrând să ia puii cloşcii
şi cloşca pe ai cidrei. Vai de puii cei din urma şiragului!
Le tremură inima să nu fie prinşi, şi tocmai ei sint cei
mai slăbuţi, căci la înşirare cei mai tari caută să-şi ia
loc după cloşcă iar cei-l-alţi r&mân în c6dă. Lupta ţine
până cână şi cloşea şi cidra rămân fără pui, apoi se
apucă

amândoiă

la

trântă

cloşcă la al doiiea rând.

|

şi

cine

biruesce,

se

iace

A. Lambrior.

—
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$ 86. Teorie. — Naraţiunile generice mai pot fi
mixte, şi anume când în ele se povestesc fapte ce
parte se întâmplă în lumea internă și sînt cunoscute prin consciință, parte în lumea externă
Și sînt cunoscute

prin

simţuri.

Exeroiţiul 159. — Să se citescă şi să se caracteriseze bucata de mai sus, arătându-se : 1) de ce este narațiune? 2) de
ce e narațiune generică? 3) de ce este narațiune zpizză?
Exerciţiul 160. — Să se povestescă deosebitele momente
ale unui alt joc ce obicinuesc copiii.

$ 87. Recapitulare
— Când
.

examinăm

cu inte-

ligența nostră un fapt și arătăm prin vorbire deosebitele momente succesive din care el se compune în adever, facem o narațiune prosaică.
Dacă faptul ce examinăm și-l narăm s'a petrecut
numai o singură dată în lume, narațiunea se numesce individuală, iar dacă s'a petrecut şi se mai
pote petrece de mai multe ori în acelaș fel, na|
rațiunea se numesce generică.
Narațiunea prosaică individuală, care se refere
la viţa

unui

om, se numesce

biografie ; cea care

se relere la viâţa scriitorului însu-şi, se numesce
auto-biografie.
Narațiunea individuală care se refere la evenimentele importante din viţa unei societăţi sai

popor - se numesce istorie. Istoria pote fi generală
sau particulară, după cum autorul povestesce momentele mai însemnate, saii intră până în cele mai
mică amănunte.
Narațiunea individuală care se refere la eveniLiteratură şi Stil, cl. LV, Dragomirescu.

20

—
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dar cari sînt interesante,

fără importanţă,

se numesc istoridre.
Istoriora e tradițiune, când adevărul ei este întemeât numai pe spusele unuia și altuia; este

tot pe

adeverul ei este întemect

legendă, când

spusele unuia și altuia, dar mai are elemente supra-naturale şi deci e și mai puţin de credut decât tradiţiunea;

este snovă,

tinde să explice

când

o dicătore saii un proverb; este istoridră propriii
disă saii interesantă, când de şi pretinde că spune
adevărul, e compusă totuși mai mult cu scopul
de a ne face să pelrecem.
Narațiunea generică pote fi materială, când arată

cum se petrec fapte din lumea

fisică;

este mo-

rală, când arată cum se petrec fapte din lumea
sufletâscă ; este miziă, când arată cum se petrec
fapte care fac parle și din lumea fisică şi din

|

lumea sufletâscă.
_2) Narațiunea poetică
A. Realistă
a.

Narațiuni

individuale

113.
FURTUNA

A

revenit albastrul Maiu:

Flori în grădină, flori pe plaiă
Și flori la pălărie!

—
Stai ca pe
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spini,

stau

ca pe foc:

E timpul numai bun de joc,
Și bun de ștrengărie....

Griveii, tovarășul mei drag,
Nerăbdător aşteptă 'n prag
S'asvârl în colț ghiozdanul...
l-e dor ca s'o pornim hai-hui:
ME dai mai bine 'n partea lui,

Că nu e Maii tot anul!
O şterg de-acasă frumușel:
Griveiă cu mine, ei cu el,
Și satu 'n colb se 'mnccă;
Intrăm în codru și Griveii
A

"'nnebunit,

ME mușcă,

de

vesel ce-i:

șare, jocă,

Dă spaimă 'n vrăbii, latră 'n vânt,
Își face mendrele; ei cânt,
Și codrul lin r&sună...

Pe sus trec leneş nouri grei,>
Noi nici nu ne gândim
Și

dor

aduc

la ci —:

furtună!

Abia o crengă sa mișcat
Și n fremet lung, neașteptat
Lumina 'n zări se stinge;

Un roii de frunze j6că 'n drum;
Tot codru e-un: vârtej acum,
Și eii pornesc a plânge!
Alerg în jos, alerg în sus:
Am

rătăcit și urme nu-s

Ori încotro m'aș duce!

—
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Un fulger!
— repede me 'nchin...
Ah! mii de duhuri par'că vin
Și vor ca să m'apuce...

Cad în genunchi,

prins de fior...

R&sbubuind din nor în nor
Un trăsnet se descarcă!

Dic «Tatăl nostru» — şi Griveiu :
Se uită ţintă 'n ochii mei:
Şi el se r6gă par'că...
Dar iată, cum

ne-am

închinat,

„Un colț din cer sa luminat
Și codru-i plin de s6re;
Eșim voioși la câmp deschis —
Şi-mi pare că a fost un vis
Furtuna trecătâre.
St. O. Iosif.

$ 88. Teorie. — Naraţiunile saii povestirile poetice ne arată, ca și naraţiunile prosaice, momentele
succesive ale unui fapt. Deosebirea e însă că, pe
când prin naraţiunea prosaică scriitorul caută să
ne facă să înțelegem succesiunea momentelor ce

constitue un fapt şi anume arătând cum din momentele de mai "nainte aă urmat în realitate cele
de mai apoi,—prin narațiunea poetică, poetul caută
cu deosebire

să

ne

înfățișeze cât mai

viu aceste

momente şi să ne facă să le simțim cât mai frumos;
fie că înlănţuirea lor e reală, fie că e imaginară.
Explicare. — Composițiunea de mai sus e o narațiune, pentru:
că arată momentele succesive ale unui fapt: plimbarea poetului, pe când era copil, împreună cu cățelul săi Griveii pe

—
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un timp furtunos. Este poetică pentru că poetul:

De

a) pe înfă=.”

7ișeză viii deosebitele momente ale acestui fapt, indiferent dacă
acest fapt sa petrecut în realitate sati nu: Ast-fel îl vedem

în primul moment nerăbdător, din
de a pleca la plimbare:
Stai,

ca pe spini,

In af doilea moment
veiii care

îl vedem

Nerăbdător
S'asvâri în

In af Zreilea moment

pricina frumuseții vremii,

stai

ca

pe foc...

îndemnat

la acesta

de Gri-

a/ patrulea

moment

aşteptă 'n prag e
colţ ghiozdanul. is

îi vedem,

pe când

Satu *n colb se *nnâcă

ajungând la codru

și

intrând în el. In

vedem bucuria lui Griveiă și veselia poetului,
înnoreză din ce în ce:

de

și cerul se

A "nnebunit de vesel ce-i
ME

mușcă,

Dă spaima

sare, jâcă,

"n vrăbii, latră 'n vent,

Işi face mendrele ; eă cânt,
Şi codul lin r&sună.
Pe sus trec leneş nouri grei,

Noi nici nu ne
Şi dor

Al cincilea moment

aduc

gândim

la ei,

furtună,,,

cuprinde

isbucnirea pe

neaşteptate

furtunii, și e minunat zugrăvit în diferitele lui momente
mărunte, din care cel din urmă stă în antitesă
până acum : poetul plânge, în loc să fie vesel:
Abia

cu

a

mai

cele de

o crengă s'a mișcat

Şi ?n fremet

lung,

neaşteptat

Lumina ?n zări se stinge;
Un roiii de frunze jâcă 'n drum,
Tot codru e-un vârtej acum
Şi ei pornesc a plânge.

In af șaselea moment, vedem
faţa fulgerului:
Alerg

în jos,

alerg

—

rătăcirea în codru şi frica în
în sus...

—

Un fulger, — repede mă 'nchin
Ah! mii de duhuri par'că via
Şi vor ca să m'apuce,

o:
4

—
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In a/ șaptelea momeut poetul ne înfățișeză culmea fricii lui
și rugăciunea lui însoțită de înțelegătârele priviri ale lui Griveiă, când trăsnesce. Momentul e admirabil înfățișat cu deosebire

prin

versurile:
Resbubuind din nor în nor
Un trăsnet se descarcă,

în care se imită sgomotul trăsnetului (oromatopee).
In fine, în a/ optulea moment, care închee narațiunea, ne
arată sfârşitul furtunii, voioşia finală a poetului, care, împreună
cu

Griveiii

al săi, a scăpat

O dată însă cu
b) şi să le szmzim
viii cu atât noi le
museţea vremii de

cu bine

de primejdie.

înfățișarea acestor momente, poetul ne face
frumusețea lor; cu cât ni le înfățişeză mai
simțim mai mult. Simţim la început fruMaii:

Flori

în grădină,

flori pe

plaiă

Şi flori la pălărie...

Simţim

dorul lui de hoinărit,

când

după

ce spune

că stă

_<a pe spini și ca pe foc, dice:
E timpul numai bun de joc
Şi bun de ştrengărie.

Și tot așa simțim mai
lui din codru,

apoi

pe urmă lipsa lui de grijă, fericirea

neliniştea că s'a rătăcit, frica lui de fulger,

spaima, însoțită de rugăciune, când răsbubue din nor în nor
trăsnetul, și în fine, fericirea că sa înseninat iarăși cerul.

$ 89. Teorie. — Intr'o naraţiune poetică, ca

şi

într'o istoridră, găsim o exposițiune, mai multe
peripeții din împletirea cărora se alcătuesce nodul,

şi un desnodămint. Deosebitele note (momente) caracteristice sînt însă în narațiunea poetică mai bine
rânduite și gradate ($ 11) decât într'o istoridră.
Explicare. — În naraţiunea

de

mai

sus, exposițiunea este

constituită din primele doii& momente în care vedem pe poet
și pe cățelul s&it Griveiă, hotărindu-se să plece la plimbare.

Peripeţiile nodului sînt:

veselia și nepăsarea
-.

poetului,

apoi

—
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neliniştea şi frica și în fine spaima
care

constitue

constituit
căruia

de

acum

nodul

liniştirea

naraţiunii;

lui însoțită de rugăciune,
în

fine

desnodămîntul

naturii şi revenirea

este

veseliei poetului,

i se par tâte un vis.

$ 90. Teorie. — Naraţiunile poetice care cuprind
numai

momente

mai

mult

sai mai

puţin

cuno-

scute din viţa actuală, indiferent dacă s'au întâmplat sau nu într'adever,
—se numesc narațiuni
poelice realiste.
Explicare. — Narațiunea poetică de mai sus este rea/istă,
pentru că tâte momentele ce cuprinde sînt fapte cunoscute
din vicța nostră actuală. Imaginaţia poetului n'a inventat nimic
extra-ordinar,

dâr a prins

notele

caracteristice

cunoscut și le-a aședat ast-fel încât să ne misce

ale unui fapt

simţirea.

$ 91. Teorie. Naraţiunile poetice care se refere
la un anume tapt, care adică s'a petrecut o singură
dată în lume — se numesc, ca și naraţiunile prosaice corespundătore, naraţiuni individuale.
Naraţiunile poetice care cuprind fapte simple şi
dui6se (pornite din adâncul inimei) ce se petrec în
mijlocul naturii — se numesc idile. Idila
- corespunde cu pastelul ($ 42).
Ezplicare—Naraţiunea poetică de mai sus este individuală,
pentru că întrînsa se vorbesce de un apum4z fapt ce sa petrecut
numai o dată în lume: o plimbare a poetului Iosif, împreună
cu cânele săi, Griveiă, pe când era copil mic, pe vreme furtun6să. Este 24:/ă, pentru că acest fapt este simplu și duios: era
așa de frumâsă vremea, încât un copil n'ar fi putut să facă.
alt-ce-va. de cât să hoinărescă cu câinele s&ii la pădure;

apoi,

pentru că simțirea de care e cuprins poetul în timpul acestei
plimbări este 4/idsă, și pentru că acest fapt se petrece în
mijlocul naturii.

—
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$ 92. Teorie. — Naraţiunile şi descrierile poetice
individuale, de și se refere la

un

anumit

lucru

de sine stătător sait la un anumit fapt, totuși când
sînt cu adevărat frumose, ne fac efectul că acel

lucru sau

acel fapt este generic, adică devine un

simbol al tuturor lucrurilor sait faptelor de acelaș fel.
Explicare. — De şi poetul Alecsandri descrie «Malul Siretului> (No. 32), iar poetul Iosif «Furtuna» ce i sa întâmplat
lui, adică un lucru și un fapt individual, totuși «Malul Siretului» pâte servi ca un simbol pentru tâte cursurile de apă
ce curg vara printre lunci frumâse, iar «Furtuna» pentru tote
plimbările pe care le turbură vre-o furtună trecătâre.

$ 93. Teorie. — Naraţiunile poetice pot fi, ca şi
descrierile

corespundătâre,

morale, materiale

sati

mixte, după cum faptul, ce constitue subiectul lor,
se petrece numai în lumea sufletescă, numai în
lumea

fisică,

sai

în amândoiiă

în

acelaș

timp.

Deorece însă, ori-ce poesie (deci şi naraţiunile
poetice) zugrăvesce:nu numai înfățișarea lucrurilor
sau faptelor din lumea din afară, ci şi simțirea
ce poetul o are față de ele, urmâză că ori-ce na:
rațiune poetică, ca şi descrierile ($ 52) trebue să
se presinte totdâuna cu caracter mizil. Totuşi
putem considera deosebitele naraţiuni ca morale
sai

materiale,

după

cum

momentele

ce ni se în-

fățişeză în constituţia faptului sînt mai mult din
lumea sufletescă sai mai mult din lumea fisică.
Eaxplicare. — Narațiunea poetică individuală de mai sus este
mixtă,

pentru

că momentele

de

natură

fisică

(cerul, florile,

—
«colbul,

codrul, fulgerul,

anulte ca momentele
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trăsnetul, etc.),

sînt

mai

tot atât de

de natură sufletescă (dor, veselie, nepă-

sare, neliniște, frică, spaimă,

liniştire).

114.

PUPEZA LUI ION
„„... ME trezesce mama într'o dimineță din somn cu
vai-nevoe, dicendu-mi: «Scolă, duglişule, înainte de r&săritul sârelui ; iar vrei să te pupe cucul armenesc şi să

te spurce, ca să nu-ţi mârgă

care-şi

o pupeză

cu

mama,

ne amdgia

bine totă diiia ?» Căci aşa
făcea

cuib de

mulţi ani întrun teiii forte bătrân şi scorburos, pe costa
la moş

delului,

Andrei,

fratele

tatei

cel mai

mic.

Şi

numai ce o audiai vara : «Pu-pu-pup! Pu-pu-pup !» desdimineţă în tote dilele, de vuia satul. Şi, cum mă scol,
îndată mă şi trimite mama cu demâncare în țarină la
nisce lingurari ce-i aveam tocmiţi prăşiiori, tocmai în
Valea St&că, aprope de Topolița. Şi, pornind eii cu de-

mâncarea, numai ce şi aud pupăza:
«Pu-pu-pup ! Pu-pu-pup! Pu-pu-pup b
să nu-mi

atunci,

Eu

caut

de

drum

tot înainte?

ME

abat pe a teiii, cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dinsa : nu numaidecât pentru pupat, cum

dicea mama, ci pentru că mă scula în tote dilele cu
'nâptea ?n cap, din pricina ei. Şi, cum ajung în dreptul
“teiului, pun demâncarea jos în cărare

mă

suiii

florei,

bag

încetişor
mâna

în
în

teii,

care

scorbură,

pe muchea

te adormia
unde

sciam,

delului,

de mirosul
şi

norocul

meii !... găbuesc pupăza pe oii€ şi dic plin de mulţumire :

«Taci, lelită, că te-am căpluşit eit; îi mai pupa şi tu pe
dracul de-acum!» Şi, când aprâpe să scot pupăza afară,
“nu sciii cum se face că me speriiii de crâsta ei cea rotată,

de pene,

căci

nu mai vedusem

pupăză

până

atunci,

—
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şi-i dau iar drumul în scorbură. Și, cum stam ei şi mă
chitiam în capul mei că şerpe cu pene nu pâte să fie
— după cum audisem, din 6meni, că se află prin scorburi câteodată şi şerpi—unde nu me îmbărbătez în sine-mi
şi iar bag mâna să scot pupăza... pe ce-a fi... dar ea,

sermana, se vede că se misluise de frica mea prin cotlomele

scorburii,

căiri:

unde-va,

par'că

intrase

căci

n'am

în pămint.

mai

dat de dinsa

«Măi,

anapăda

ni-

lucru

ş'aistay,
dic eit înciudat, scoțând căciula din cap şi tuflind-o
în gura scorburii; apoi mă dait jos, caut o lespede potrivită,

me

suit

în locul ei pun

cu

dinsa

iar în

lespedea cu

teiti,

îmi

iaii căciula

şi

gând ca eşi ea pupăza de

unde-va până m'oiii întârce eii din țarină. După aceea,
m& dait iar jos şi pornesc repede cu demâncarea la lingurari...

Şi,

ori-cât oii

fi mers

eii de tare, vreme trecuse

la mijloc dor, cât am umblat horhăind cine scie pe unde,
şi cât am

hojbăit şi

şi lingurarilor,

nici

mocoşit

prin

mai rămâne

teiii, să prind pupăza,
cuvînt,

li se lungise

ure-

chile de fome, așteptând. Ş'apoi vorba ceea: «Piganul,
când îi e fâme, cântă; boerul se primblă cu mânile dinapoi,
iar țăranul nostru îşi arde luleiia şi mocnesce într'iînsuly.
Aşa şi lingurarii noştri: cântaii acum îndrăcit pe ogor,

şedend în coda sapei,
să vadă

nu

le vine

cu

ochii painjeniţii de atâta uitat,

mâncarea

din cotro-va?

Când,

pe

la prânzul cel mare eacăta-mă&-s şi eii după un dâmb, cu
mâncarea

sleită, veniam nu veniam, audindu-i lălăind așa

de cu chet.... Atunci aii şi tăbrit balaurii pe mine și cât
pe ce să mă înghită, de nu era o chirandă mai tîntră
între diînşii, să-mi ție parte:
— Haoleo, mo ! ogoiţi-vă, ce tolocaniţi băctul ! Cu tatul
stii aveți ce aveti, iar nu cu dînsul.
Atunci lingurarii, ne mai puindu-şi mintea cu mine,

s'aii aşternut pe mâncare, tăcând molcum. Şi, scăpând
eii cu obraz curat, îmi iai traista cu blidele, pornesc spre
sat, m&

abat

iar pe

la teii, me suiii într'însul,

pun

ure-

—
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chea la gura scorburii şi aud . ce-va sbătendu-se în năuntru ; atunci iaii lespedea cu îngrijire, bag mâna şi scot
pupăza

vlăguită

de

atâta

sbucium ; iar

oi&le,

când

am

vrut să le iaii, eraii tote numai o chisăliță. După asta,
vin acasă, leg pupăza de picior co aţă şo îndosesc de
mama vr'o doi& dile în pod prin cele putini hârbuite :
şi una-doiiă la pupEză, de nu scia cei din casă ce tot caut
prin pod aşa de des. Insă a doiia di după asta, eacă şi
mătuşa Măriuca lui Moş Andrei vine la noi, c'o falcă 'n
cer şi cu una *n pămint, şi se ia la ciondânit cu mama
din pricina mea :
— Mai audit-ai dumneta, cumnată, una ca asta, să fure
Ion

pupăza,

care,

—dicea

mătuşa

cu jale, —ne

trezesce

" des-diminsță la lucru de atâţia ani ! — Grozav era de turburată şi numa nu-i venia să lăcrămeze, când spunea
aceste. Şi acum văd ei că avea mare dreptate mătuşa,

căci pupăza era -cesornicul satului. Insă mama, sermana,
nu scia de asta nici cu spatele.

—— Ce spui, cumnată ?! Dar l-aş ucide în bătae, când
aş afla că ela prins pupăza s'o chinuescă. De-acum,
bine că mi-ai
— Niei te
dise mătuşa,
nu scapă. Ce

spus
mai
căci
mai

; lasă pe mine, că
indoi despre asta,
de zbănțuitul ista
atâta | mi-aii spus

ţi-l iaui eui la depenat !
cumnată Smarando,
al dumitale, nimică
mie cine l-au v&dut

că Ion a luat-o; gâtul îmi pun la mijloc.
Eu,

fiind ascuns

iute mă

în cămară,

cum

aud unele ca aceste,

suiii în pod, umflu pupeza de unde era, saiii cu

dînsa pe sub streşina casei şi m& duc dea-dreptul în
târgul vitelor, s'o vind; căci era tocmai Lunia, într'o
di de târg.

Și, cum ajung în iarmaroc, încep a me purta

tanțoş printre

6meni, de colo până

mână,

şi eri

că

dor

eram

o

colo, cu pupăzaîn

lecă de fecior

de negustor.

Un moşneg nebun c'o vițică de funie, m'are ce lucra:
— De vindare ţi-e gdinuşa
„_— De vindare, moşule.

aceea, măi băete !

—
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— Şi cât cei pe dinsa?
—
—

Cât credi şi dumneta că face.
Ia ado "'ncoce la moşul, s'o drâmăluescă.

Şi, cum

i-o dai

în mână, javra

dracului,

se face

a o

„căuta de oiiă şi-i deslegă atunci frumuşel aţa de la picior; apoi mi-o aruncă ?n sus dicând : «eaca posnă, cam

scăpat-oIl» Pupăza,

zbrr!

pe-o dughenă şi, după ce se

mai odihnesce puţin, îşi ia apoi drumul în sbor spre
Humulesci şi mă lasă mare şi de vreme cu lacrămile pe
obraz, uitându-mE "după dinsa! Ei atunci haț! de su-

manul moşnegului, să-mi plătescă
—

Ce gândesci

dumneta,

pasărea.

moşule?

Te

joci

cu marfa

omului ? Dacă nu ţi-a fost de cumpărat, la ce i-ai dat
drumul ? că nu scapi nici cu giunca asta de mine, îndeles-ai ? Nu-ţi paie lucru de şagă.— Şi mă băgam în ochii

moşnegului şi făceam un tărăboiii, de se strinsese lumea
ca

la comedie

împrejurul

nostru ; dă, iarmaroc

nu

era?

— Dar scii că eşti amarnic la vieţă, măi băete, dise
moşnâgul de la o vreme, ridând. In ce te bizui, de te
„îndârjesci aşa, nepole? Dec! Nu cum-va ai pofti să-mi
dai viţica pentru un cuc armenesc? Pe semne, te mă-

nâncă spinarea, cum văd ei; şi ia acuș te scarpin, dacă
vrei; ba ş'un topor îţi fac, dacă mă credi, de-i dice camar
«puiule !» când îi scăpa din mâna mea.
—

Dă

pace

băetului,

moşule,

dise

un

Humulescen

de-ai noştri, că-i feciorul lui Ştefan a Petrei, gospodar la
Aa noi din sat, şi ţi-i găsi beleda cu dînsul
—

He,

he!

să fie sănătos

dumnelui,

pentru

om

bun;

asta.
d'apoi

«chitesci dumneta că nu ne cun6scem noi cu Ştefan a
„Petrei ? — dise moşnegul ; — chiar mai dinidră l-am vedut

“umblând prin târg,
Ssumani,

cum

unde-va, ori în vr'o
bine

că

sciui

cu

cotul

îi e negustoria;

dughenă

subsuoră, după cumpărat
şi

trebue

la beut

a cui eşti, măi țică;

ian

să fie pe aici,

aldămaşul.
stăi

o

Apoi

lecă,

să

—
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te duc eii la tată-tâii şi să văd: el te-a
p&za de vîndare, să spurci iarmarocul ?

T6te ca tote, dar când am audit

trimes cu

eii de

mi sa muiat gura ; apoi, încet-încet m'am

Gmeni şi unde am croit-o la fugă

pu-

tata, pe loc:
furişat p'între:

spre Humulesci,

ui-:

tându-mE înapoi, să ved nu mă ajunge moşnâgul; căci.
îmi era acum a scăpare de dinsul, drept. să vă spun.
Vorba ceea : «lasă-l măi! — l-aş lăsa eu, dar vegi că nume lasă el acum!» Tocmai aşa pățisem şi ei; ba eram
încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi
s'o pot scote la capăt, măcar aşa, cu mama şi cu mătuşa Măriuca, gândiam eu, bătendu-mi-se inima ca în-

tr'un epure, de frică şi de ostentlă.

Şi,

când

ajung

a:

casă, aflu că tata şi mama erai duşi în târg; şi fraţii
îmi spun cu spaimă că-i poznă cu mătuşa lui moş Andrei; a sculat mai tot satul în picidre, din pricina pupăzei din teiii ; «dice că i-am fi luat-o noi, şi pe mama
_a pus-o în mare supărare cu asta. Scii că şi mătuşa
Măriuca

e una

din

cele

care

scote

mahmurul

din

om ;

nu-i o femee de înţeles, ca mătuşa Angheliţa lui moş
Chiriac; s'a mântuit vorba». Şi, cum îmi spuneaii ei:

îngrijiţi, numai ce şi audim cântând în teii:
«Pu-pu-pup ! pu-pu-pup ! pu-pu-pup !»
.
Soră-mea Catrina dice atunci cu mierare :
—

I-augi,

bădiţă ! Dâmne,

cum

sînt

tuesc omul chiar pe sfînta dreptate !
— Mai aşa, suri6ră! Dar, în gândul

sci voi câte a pătimit
plânge de milă. ...

săraca

din

unia

de

meii,

pricina

năpăs--

când

mea,

aţi

i-ați

I. Crengă.

$ 94. Teorie. — Naraţiunile poetice în care:
poetul povestesce fapte din vița sa proprie — se:
numesc în genere amintiri. (Cele prosaice şi re--

torice se numesc memorii).

—
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Explicare. — Narațiunea poetică de mai sus este o apziztire,
pentru că ea cuprinde fapte din chiar vicța scriitorului. Nu
că faptele ce cuprinde nu sînt dui6se,

însă o idilă pentru

este

de și sînt simple și se petrec în mijlocul naturii.

Exerciţiul 161. — Să se caracteriseze «Furtuna» pe temeiul
acestui $.
Exerciţiul 162. — Să se caracteriseze acestă composițiune
pe temeiul $$ 88, 89, 90, 91, 92 și 93, și să se compare cu
No.

bucata

109,

(Obs.

stil. No.

aceea

ce

de

arătându-se

comparațiune cu acesta. Deosebirea
pe temeiul $ 92.
Exerciţiul 163. — Să se explice în
subliniate din text, arătând înțelesul
semnătatea lor etimologică, logică şi
Exercițiul 164. — Să se spună în

este

prosaică

în

se va face cu deosebire
scris tote particularitățile
lor și pe cât se pote înstilistică.
ce fel de stil este scrisă

34).

115.

MORTEA
Acum

câți-va ani, întro

LUI CASTOR
di de

Septemvrie, cuprins de un

nespus dor 'de ducă, pe care mi-l pricinuia albastrul nesfârșit
al cerului și acel farmec ameţitor al t6mnei, mă plimbam de
mai bine de un ces pe stradă, singur, fără rost, când la o
r&spântie

mă

întâlnii

piept

în

piept

cu

maiorul.

— A! bună diita. Ce? aici? Eu te țineam plecat acasă.
— Cum acasă, când am slujbă aici?
— Vedi că sciam că mama ţi-e bolnavă.
Şi ei nu sciam nimic.
— Dar d-ta de unde scii?
— Soră-mea, care sa întors aseră de acolo, îmi spunea că
a găsit-o forte re&u.
Ca să-mi

spue

maiorul

în adever așa, trebuia
cinuită.

In aceeși seră,

lung

din

Tema,

câte

după un

făcusem

care-mi

că mama e fârte răă, trebuia să fie

să aibă alt-ce-va decât patima ei obiîn

strîngea

drum, care
vicță,

inima

mi sa părut cel mai

sosiam

acasă,

și mă

făcuse

să trec fără o

întrebare printre slugile eşite în întâmpinarea mea, mi se ri-
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sipi, găsind pe mama în adevăr mai slabă decât o lăsasem,
dar bine.
— Tu, dragă!
Și săraca 6rbă, neputându-mă vede, mă pipăia peste piept,

peste față. Eu îi luaiti mâinile şi i le sărutaiii, certând-o încet
că nu mă vestise.
|
— Dar nam fost bolnavă. Cine ţi-a spus? A! Maiorul?
Acum înţeleg. A fost soră-sa p'aci. Ea nu m'a vădut după
nenorocire, și-și închipuia să mă găsescă tot așa cum mă scia...
şi acum...
In adever, dacă sora maiorului n'o văduse, de când cu
mortea tatei, era de înțeles cum spusese că efârte r&ă, găsind
pe femeea — acum un an încă tînără şi frumosă — fără vedere
şi îmbătrânită cu dece ani în aşa de scurtă vreme.
— lar dacă acum mă găsesci mai slabă, adăogă mama, e
că de

—

doiiă nopți nu pot dormi

din

De ce?

Ca răspuns

la întrebarea

mea,

pricina

audii

bietului

afară, lângă

Castor.
terestră,

un urlet lung și sfâșietor.
— Uite, așa urlă de doi& nopți. Asta e a treia. Săracul!
Nu sciii ce are. Femeea dice că ar fi otrăvit. Ei cred că b&trâneţea.

Liniștit din spre partea mamei, acum îngrijit de starea câinelui, eşii în curte, unde găsii pe Castor zăcând prăpădit lângă
ferestră, cu gura deschisă. Femeea, care scia cât de mult
țineam la el toți ai casei, era aplecată d'asupra lui: se încerca
să-i dea lapte dulce.
x
— Ce are, Mario?

Nu scia nici ea. De
nimic,

zăcea

la sâre

doit dile, de

și urla.

Îi făcuse

când
ea

tâte

nu

mai

câte

le-a

mânca
sciut,

de

geaba, îi era tot mai răi.
— la să încercăm să-i dăm laptele.
Și, ajutat de femee, detei câinelui, cu dea-sila, tot laptele
din ceșcă. Simţindu-se parcă mai bine, se ridicâ greoiii, mă

mirosi dând din

c6dă; apoi

se

dureros.

culcâ iar, urlând

prelung şi

x.
x

*

Era târdiii. Mama dormia. Îi audiam prin ușa deschisă dintre
odăile nâstre, răsuflarea regulată — și trebue să fi veghiat
doii&

nopți pentru

ca să fi putut

gemete ale lui Castor.

dormi

acum,

cu tâte desele

—
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Ce me ţinea pe mine deştept, nu erai însă urletele, ci
atâtea amintiri şi atâtea gânduri, trezite deodată în mine la
vederea suferinței lui.
Cât de limpede văd nopțile de vară, când m& duceam la
moşie pentru vânătore! Jată-mă& culcat” în pridvorul luminat
ca dita de luna plină, neputând închide ochii din pricina cântecului pitpalacilor, care se aud pretutindeni, aci aprâpe, ca
sunetul a doi& pietre lovite una întralta, colo, în depărtare,

ca picăturile de apă cădând întrun vas plin. Castor se scâlă
din când în când şi vine să m& mir6să, îngrijat de neodihna mea.

Jată-ne la venătâre într'o miriște aurie. Castor caută la cincideci de pași, în galop, cu capul în sus. Deodată, trăsnit, se
opresce în loc, nemișcat, ca de bronz, cu câda dreptă, cu un
picior ridicat în sus. La un pas înaintea lui stă prepelița pe
brânci, înfricoșată, ipnotisată. ME apropii şi-i strig: « Pi] !»

El sare, prepelița sbâră și ei trag. « Apporte !» și mi-o aduce.
E încă vie, numai aripată.
lată-ne primăvara după sităruși,

în păpurișul

de la Lazuri,

unde Castor caută domol și amănunțit, pe când în câmpul de
alături țăranii aclamă sosirea berzelor cu chiote și cu svârliri
de căciuli în sus,

Când mă întorceam acasă de vacanță, mi-l aducea înainte
la gară, și era o arătare. Se opriaă călătorii grăbiţi în loc,
să “admire

bucuria

de

nedescris

a câinelui

care-și

revedea:

stăpânul după trei luni de lipsă; — iar, după ce plecam, îmi
scria mama, cum intra în fie-care di în odae, să mirâsă și să
mângâe

hainele

mele

de vânătâre

spânzurate

în cuer.

MEI dase tată-mei. Parcă-l văd: în dia când m'am întors
EA

examenul

de

bacalaureat, mă

întâmpină

în capul scării,

i, după ce m& îmbrățișeză și el și mama:
— Să trăesci, fătul mei, și să-ți dea Dumnedei bucuria pe
care ne-o faci.
Apoi mă ia de mână şi mă duce în odaea mea, unde mă
aștepta cea mai neașteptată surprisă. In perete, o panoplie cu
tâte trebuinci6sele pentru vânat, patima mea; iar, de sub pat,
ese Castor, întâi lătrând, apoi bucurându-se, de parcă mă cu-

noscea de când lumea.
A! fericirea mea de atunci! Și nu numai

pentru

ăst

dar

frumos, .ci pentru tâte câte mă înconjurat. Căci în clipa aceea,

în faţa lor, care întineriai de mulțumirea mea, pentru întâia
oră înțelegeam ce mare lucru e pentru cine-va să aibă părinți

—
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cinstiți, buni şi uniți: — o mamă care se lipsia
de tâte

pentru
copiii ei, — un tată în fața căruia toți se
descoperiaii cu:
respect, — o casă bătrânescă moștenită din moși-s
trămoşi, şi
slugi îmbătrânite în curte, iubitore și credinci6se.
Da, pe /ată-meăi mi-l aducea aminte gemetele
ME vedeam intorcendu-mă cu dinsul de la venătâ lui Castor.
re, de unde:
venia să mă ia în totdeuna cu chibitea lui cu un
cal, audiam
sunetul neuitat al arcurilor chibitcei, audiam și
glasul lui şi
corul nesfârşit de greeri.

Zadarnic îmi astupam urechile pentru a
pute adormi.
Mintea, acum plină de trecut, nu se lăsa să
fie adormită, ci
depEna atâtea lucruri trăite, care mă minunai
prin limpedimea

cu care le vedeam,
Abia era un an

de la un

tenii.
scolă
ce se
pilde

captt

de

atunci.

al sufrageriei

Era diăa lui.

Masă

întinsă

la cel-l-alt: tâte rudele

și prie-

Lăutarii cântă cântece bătrânesci. Unul din
copii se
şi închină în sănătatea lui, EI se ridică supărat,
de mult
silesce să nu pară mișcat, își ia paharul: <Dragii
mei,
bune vam dat şi eă şi mama vâstră, Dea Dumnedeă..
..»

dar cuvîntarea

i se topesce

în

lăcrămile

care-i

daă

năvală
din ochi. Atunci mama se aplecă peste dînsul şi-l
sărută lung
în aplausele tutulor și în cântecul de urare al
lăutarilor.
„Şi acum, ce departe eraă tote!
La

pierderea

lui, mârtea

nu l-a luat numai pe

dinsul,

— iubitul, dus la grâpă într'o di de tâmnă rece şi ploi6
să,— ci a

luat cu ea tot rostul nemului nostru, acum
atât de risipit,
ME întrebam și nu-mi puteam răspunde,
ce ne despărțise
aşa şi pentru ce nu veniam să trăim cu
toții împreună, cu

“mama, îngrijind-o, ajutând-o. Nebuni ce eram !
Dar negreșşit,.
cât mai în grabă, aveam să mă întore lângă dînsa
și să încep
a reclădi fala casei nostre, dărâmată de suflarea
morții.
— A! dar e peste putință! îmi diceam tot eii.
Și acum ge-

metul lui Castor

„ruinei nemului.

era glasul tăcutei mele desnădejdi în faţa
ok

A doiia di de dimincță mă trezesce acelaș glas

al câinelui.

M&

îmbrac,

îmi iati pușca din

din cutia mesei și es în curte.

— Castor, vin” aici!
Castor, care zăcuse tâtă n6ptea

minune și mă urmeză.

Lieratură şi Stil, cl. 1V, Dragomirescu,

nemișcat,

cui,

doi

tânguitor
cartușe

se scolă ca prin
24

—
Femeea,
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care m'a vădut și ma

înțeles,

fuge

în

bucătărie

plângend.
Castor se "târasce cu 1
de peste drum. Aci se
perit locul inimei..
După ce sa isprăvit,
am intrat în odae, am

greutate
culcă pe

după mine până la maidanul
partea dreptă, lăsând desco-

m'am întors acasă ca gonit de cine-va,
trîntit pușca pe pat.

Ușa din drepta s'a deschis. Mama a intrat pe dibuite și
ma coprins în braţe. Pe cea-l-altă ușă ai intrat Maria și Dinu,
amândoi slugi de peste trei-deci de ani în curtea nstră, —
și cu toții am plâns pe tăcute mortea lui Castor, care ducea,
- departe —
totdeuna,.

mai

departe,

vremea

unor

fericiri apuse

pentru

Ion Al. Brătescu-Voinești.

$ 95. Teorie. — Când un poet povestesce un fapt
din chiar viţa sa, dar acest fapt are o importanță mare nu numai pentru întregă vieţa sa,
dar și pentru vița omenâscă în genere, nara-

țiunea poetică
devine novelă.

nu

mai eo

simplă

amintire,

ci

Novela este ori-ce naraţiune poetică în care un
„poet povestesce un fapt, fie din vicţa sa proprie,
fie din viţa altor omeni, fie pe dea'ntregul închipuit, cu scopul de a ne face să simţim mai bine
o lature a vieţii omenesci.
Ezplicare.
— Narațiunea

poetică de mai sus, de și cuprinde

un fapt din vi€ța poetului, uciderea

unui

câine, dar acest fapt

așa de neînsemnat în aparență, cuprinde în sine tot înțelesul
vieţii poetului la un

moment dat: în uciderea câinelui el vede

și simte, și ne face şi pe noi să simţim, ruina unei întregi
familii, şi acestă simţire ne pătrunde atât de mult, încât, fără
voe, ne gândim

la înțelesul propriei

nostre

vieți. Ea

e o simplă amintire ca «Pupăza lui lon», e o novelă.

nu mai
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Exerciţiul 165. — Să

se

caracteriseze

acestă

composiţie

pe basa $$ 90, 91, 92, 93; să se caracteriseze stilul ei în comparație cu acela al bucății precedente; să se arate care sint

părţile zqz/2ce din acestă novelă şi ce zpozeposă frumsă cuprinde.
116.
DOMNUL

MALOR

M'am dus la Sf. lon să fac o vizită dâmnei Maria
Popescu, o veche prietenă, ca so felicit pentru ono* mastica unicului sii fiii, lonel Popescu, un copilaş forte
drăguț de vre-o opt anişori. N'am voit să merg cu mâna
golă şi i-am dus băetțelului o minge forte mare de cauciuc
şi forte elastică. Atenţiunea mea a făcut mare plăcere
amicei mele şi mai ales copilului, pe care l-am găsit
îmbrăcat ca maior de roşiori, în uniformă de mare ținută.
După formalităţile de rigore, am început să vorbim
despre yreme, despre sorții agriculturii, — d. Popescu
tatăl, este mare agricultor,—despre criză, şel. Am observat

domnei Popescu că în anul acesta nu se

prea

vede la

plimbare, la teatru, la petreceri... Dâmna mi-a respuns
că de la o vreme i se urăsce chiar unei femei cu petre-

cerile, mai ales când are copii.
—

Să-ţi spun drept, cât era Ionel mititel, mai

acu, de când s'a făcut băct

mare, trebue

să

mergea ;

m&

ocup

eii de el; trebue să-i fac educaţia. Și nu sciți dv., bărbaţii,
cât timp îi ia unei femei educaţia unui copil, mai ales
când mama nu vrea să-l lase fără educaţie!
Pe când dâimna Popescu imi expune părerile ei sănăltose

în

privința

educaţiei

copiilor,

audim

dintr'o

odae

de

alături o voce r&guşită de femee betrână:
— Uite, coniţă, lonel nu s'astâmperă!

- Ionel! strigă madam Popescu ; lonel! vin” la mama!

Apoi, cătră mine încet:
— Nu scii ce ştrengar se face... şi deştept...
Dar vocea de dincolo adaogă :
— Conită ! uite Ionel! vrea să-mi răstorne maşina !. .
Astempără- -te,

că

te ardi!

— Ionel! strigă iar madam

anama !

Popescu;

Ionel!

vin”

la

— Sări, coniţă ! varsă spirtul! s'aprinde!
— lonel! strigă iar mama, şi se scâlă repede să mergă

după

el. Dar, pe când vrea să să

maior

de' roşiori

luând o poză

cu

sabia

forte marţială.

pe uşă, apare

scosă

braţe şi-l sărută. ..

şi-i

Muma

opresce

micul

trecerea,

ia pe maiorul

în

— Nu ţi-am spus să nu te mai apropii de maşină când
face cafea, că te aprindi, mâre mama? Vrei să moră

mama ?
— Dar,

madam
—

întrerup

Popescu?

Pentru

eti, pentru

cine

aţi poruncit

cafea,

dumneta.

— Da de ce vă mai supăraţi?
— Da ce supărare!
Madam Popescu mai sărută odată dulce pe maioraşul,

îl scuipă să nu-l decche, şi-l lasă jos. El a pus sabia
în tecă, salută milităresce şi merge într'un colţ al salonului
unde, pe doii& mese, pe canapea, pe foteluri şi pe jos,
stai grămădite fel-de-fel de jucării. Dintre tâte, maiorul

alege o trâmbiță şi o tobă. Atârnă toba de

un superb

cal vânăt

rotat,

pune

trâmbiţa

gât, sue pe

la

gură

şi,

legEnendu-se călare, începe să bată toba cu o mână şi
să

sufle

'n trâmbiță.

Madam

Popescu

îmi spune

ce-va;

ei n'aud nimica. Îi r&spund totuşi că nu cred să
ție mult gerul aşa de aspru; ea n'aude niinica.
“—

Ionel!

Ionel!!

Ionel!!!

Du-te dincolo, mamă;

urechile dumnealui ! Nu e frumos, când sînt

mai
spargi

musafiri!

lar ei, profitând de un, moment când trâmbiţa şi toba
tac, adaog:
— Şi pe urmă, d-ta eşti roşior, în cavalerie.

— Major ! strigă mândrul militar.

—

Tocmai! dic eii. La cavalerie nu e tobă ; şi maiorul
nu cântă cu trâmbiţa ; cu trâmbiţa cântă numai gradele

inferidre ; maiorul comandă şi merge n fruntea soldaţilor
cu sabia scosă.
Explicaţia

mea

prinde

bine.

Maiorul

descalică,

de după gât toba, pe care o trântesce cât colo;

şi trâmbiţa. Apoi începe să comande :

scâte

asemenea

— Inainte! marş!
Şi cu sabia scosă, începe să atace straşnic tot ce
"ntâlnesce 'n cale. In momentul acesta, jupânâsa cea
reguşită intră cu tava, aducend dulceță şi cafele. Cum o

—
vede,

maiorul
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se opresce

o clipă,

ca

și cum

ar vre

să

se reculegă fiind surprins de inamic. Clipa însă de reculegere trece ca o clipă, şi maiorul, dând un răcnet suprem

de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul

dă un

“țipăt de desperare.

— Tine-l, coniţă, că mă dă joscu tava!
Madam

Popescu

se repede

să

tae drumul

maiorului,

care, în furia atacului, nu mai vede nimic înaintea lui.
Jupânesa este salvată; dar madam Popescu, deorece a
avut imprudența să esă din neutralitate şi să intervieîn
resboiii, primesce în obraz, dedesubtul ochiului drept,
o puternică lovitură de spadă.
— Vedi? vedi, dacă faci nebunii? era să-mi scoţi

ochiul...

Ţi-ar

fi plăcut

trecă şi să teert!

Maiorul sare de gâtul

să mă

omori? Sărută-mă,

să-mi

mamei şi o sărută... Mamei îi

trece ; iar ei, după ce am
sorb din cafea...

luat dulceţa, mă pregătesc să

— Nu ve supără fumul de tutun? întreb eii pe madam'

Popescu.
— Vai de mine! la noi se fumeză... Bărbatu-mei fumeză... .şi... dumnealui... mi se pare că-i cam place.

Și dicend «dumnealui», mama mi-arată ridend pe domnul' maior.

— A! dic eii, şi dumnealui ?
— Da, da, dumnealui ! să-l vedi ce caraghios e cu ţigara
"n gură, să te prăpădesci de ris... ca un om mare...
—

A!

Asta

nu e

este o otravă...

bine, domnule

maior, dic ei;

tutunul

— Da tu de ce tragi? mă 'ntrerupe maiorul, lucrând
cu lingura în cheseiia de dulcâţă...
|
—- Ajunge, Ionel! destulă dulceţă, mamă ! iar te-apucă

stomacul...

|

Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vre-o trei-patru
linguriţe ; apoi ese cu chestia în vestibul.
—
—

Unde te duci? întrebă mama.
Vii acu! r&spunse Ionel.

După

un

moment,

se "'ntârce cu cheseita golă ; o pune

pe o masă, se apropie de mine, îmi ia de pe mescicră
tabachera cu țigarete regale, scote.una, o pune în gură;
şi m& salută milităresce, ca ori-ce solaat care cere unui
țivil să-i împrumute foc. Ei nu sciii ce trebue să fac.

—
Mama,
vesc

ridend,

pe

domnul
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îmi face cu ochiul şi mE 'ndemnă să sermaior.

Intind

ţigareta

mea,

militarul o

aprinde pe a lui şi, fumând, ca ori-ce militar, se plimbă
forte grav de colo până colo. Ei nu-l pot admira îndestul, pe când mama îl scuipă, să nu-l dedche, şi-mi dice:
— Scuipă-l, să nu mi-l deochi!
» Maiorul şi-a fumat ţigareta până la carton. Apoi se
repede la mingea pe care i-am adus-o eii şi 'ncepe s'o
trântescă. Mingea sare până la policandrul din tavanul
salonului, unde turbură grozav liniştea ciucurilor de
cristal.

— Ionel! astâmp&ră-te, mamă!

Ai să spargi ce-va...

Vrei să me superi ? vrei să moră mama?
— Dar maiorul sa îndârjit asupra ghiuleiei săltătore,
care i-a scăpat din mână : o trântesce cu mult necaz de

parchet. Izii aduc spre gură ceşca, dar, vorba Francezului,

entre la coupe et les levres... mingea îmi sbâră din mână
ceşca, opărindu-mă cu cafeiia care se varsă pe pantalonii mei de vizită, colârea oului de rață.

— Ai vedut ce-ai făcut ?... Nu ţi-am spus să te-astem-

peri... Vedi? ai supărat pe domnul!... Al'dată
mai aducă nici-o jucărie!
Apoi,

întorcându-se

către

mine,

cu

multă

n'o

să-ți

bunătate:

— Nu e nimic! ese... Cafeia nu păteză ! ese cu nițică
apă caldă!...
Dar n'apucă să termine, că deodată o văd schimbându-se la faţă, ca de o adâncă groză. Apoi dă un țipăt,
şi, ridicându-se de pe scaun:
— Ionel! mamă! ce ai!
ME

"'ntorc şi v&d

pierduţi

pe

maiorul,

alb ca

şi cu drăgălaşa lui figură

varul,

strâmbată.

cu

ochii

Mama

se

repede spre el, dar, până să facă un pas, maiorul cade lati.
— Vai de mine! ţipă mama. E r&i copilului !.. Ajutor!

more

copilul!

Ridic pe maiorul, îi descheiit repede mondirul la gât

şi la piept.

-

— Nu-i nimica! dic eil. Apă rece!
Il stropesc bine, pe când mama pierdută își smulge părul.
— Vedi, domnule maior? îl întreb eii, după ce-şi mai

vine în fire; vedi? Nu

ţi-am spus eii

nu

e

liniştită, cu scumpul

ei

lucru bun. Al'dată să nu mai fumezi!
Am

lăsat pe madam

Popescu,

că

tutunul

,

—

maior afară
pus şoşonii
am înţeles
în vestibul
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de ori-ce stare alarmantă, şi am eşit. Mi-am
şi paltonul şi am plecat. Când am ajuns acasă,
de ce maiorul eşise un moment cu cheseiia
— ca să-mi torne dulesţă în şoşoni.
J. L. Carageale,

narațiune

Teorie. —Intr'o

$ 96.

mai

poetică

desvoltată, peripeţiile ce constitue nodul, sînt înte-

meste nu numai

care se înpe împrejurărînile

tâmplă faptul, dar mai cu semă „pe. caracterele.
personelor care iati parte la împletirea faptului.
Adevăratul poet se cunâsce cu deosebire din fa ptul
că nu numai alege bine împrejurările şi le îmbină
in mod natural, dar mai cu semă pune pe percare

anumit

fel, aşa încât

firea sai

la fapt, să lucreze

iai parte

sonele,

caracterul

întrun

din faptele lui, noi simţim
ca și

lor,

când am

îi trăit

cu ele.
Explicare. —

În naraţiunea

poetică

de mai

arată minunat carâcterul copilului lonelcare

sus, poetul

ne

este un r&sfățat

şi un r&ă crescut de nu mai are margini, precum şi caracterul
mamei sale <Madam Popescu», care, credând că-i face educaţie,
îl sărută întruna, îi îngădue să facă necuviințe și-l laudă că e
deştept nevoe mare. Pe lângă că caracterele sînt bine zugrăvite și împrejurările sînt bine combinate. Astfel poetul, ca să ne
facă cunoscut aceste doiiă caractere, pune să se întâmple faptele
ce povestesce, cu ocasia unei vizite, când tocmai copilul ar fi
trebuit să fie mai cu minte iar muma lui, mai puțin îngăduitore.

Exerciţiul 166. — Să se citescă şi să se caracteriseze acestă

bucată pe temeiul $$ 90, 91, 92, 93 şi 95; să se compare din
punct de vedere stilistic cu bucățile No. 114 şi 115 și să se
spună

cu care semEnă

Exerciţiul

mai mult.

167. — Să se povestescă în persona II.
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OBSERVARE STILISTICĂ.
—A desea-ori poetul, de şi
povestesce un fapt, ca şi când i s'ar fi întâmplat lui,
totuşi el face acâsta numai ca un mijloc stilistic prin care
vrea să intereseze
mai mult pe cititor.
Explicare. — In naraţiunea de mai sus poetul povestesce în pers6na I și caută să ne facă să credem că lui i s'a întâmplat în
adevăr faptele ce povestesce. De fapt, el numai a combinat deosebitele fapte ce pâte face un copil resfăţat și o mamă prea indulgentă, și apoi le-a povestit ea şi când i s'ar fi întâmplat lui. Negreșit, în acest cas cititorul crede că faptele sînt și adevărate,
pe lângă că sînt frumos îmbinate, şi, întrun fel, îl interesâză mai
mult, de şi pâte să-i placă mai puţin.

117.
ALIUTŢĂ

I.
Intr'o seră, de ernă, noi toți, frații și surorile, şedeam dinaintea focului şi ascultam pe tata, care ne spunea o istorie a
lui din copilărie.

Tata era bătrân și văduse multe care acum nu mai sînt de

v&dut.

— Hei! dragii mei!... dicea el. Era un timp pe când codrii
Orheiului se uniat cu codrii Bâcului, și aceștia cu codrii
Carpaţilor ; iar plugul brăzda numai prin poeni și prin Șesu-

rile apelor curgetore. Pe atunci nu erai nici şosele, nici drumuri bătute, ci 6menii mergea călări «de la sat la sat, de la
târg la târg, și, când aveai vre-un drum mai lung de făcut, se
înarmaii

cu pistăle la oblânc

și se

întovărășiai

mulți

la un

loc, neîndrăsnind să trecă alt-fel prin potecile pădurilor, care
r&sunait necontenit de cântecele haiducesci. Ei însu-mi am
apucat acele timpuri, bune de alt-fel, căci erai tâte cu îndestu-

lare şi nu se cunosceait nevoile dilnice ale traiului, dar veniaă
câteodată și grele cumpene în viță, ca de-al de- acele ce mi
sau întâmplat mie în copilărie.
— Ce ţi sa întâmplat ?—îl întrebarăm no! nerăbdători.
—

Apoi

de, pe

când

vă povestesc

că, nu

eraă

trebile în-

tocmite ca acuma ; fie-care trebuia să-și apere singur avutul,
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nefiind în ţară altă oştire decât o câtă de arnăuți, cu simbrie,
aduși de peste Dunăre, care slugiaii pentru paza lui Vodă,
iar pentru

paza

Ţării era numai

bunul

Dumnedeă.

Îmi aduc aminte că pe vremea aceea se oploşise la casa
nâstră un Turc cu numele Ali, rămas din oștirile turcesci

ce ne cutreerase țara, şi fiind-că-i era la îndemână la noi,
unde găsise masă bună și gazdă primitâre, el nu sa îndurat

să se mai ducă. El a învățat limba nâstră și sa împrietenit
atât de mult cu casa şi cu toți din casă, încă noi îl desmierdam
cu numele

de A/zuză.

Ce-i drept, când am vEdut întâi şi întâi pe Aliuţă făcând

temenele turcesci, îmbrăcat în hainele lui ciudate, cu cialmaia pe cap, cu iartaganul la brâă, şi cu barba lui cea tuf6să
şi încărunțită care-i acoperia pieptul, noi, copiii, ne cam temeam de dînsul, părându-ne forte fioros; dar încet-încet ne-am
deprins cu el, căci era bun și scia să ne facă felurite petreceri. Ne istorisia poveşti din O pe ș? una de nopți, ne spunea
întâmplări de-a lui din r&sboele în care fusese, ne făcea căpcăni
de prins vrăbii şi sticleți, ne ajuta să ridicăm smei, ne lua

cu el la vânătâre, la pescuit; dar de
mai

putea merge

la o vreme Aliuţă nu

nesprijinit pe băț, şi tote primblările

lui se

mărginiaă numai prin curte și grădină. Cinci-spre-dece ani înşir el stătuse la casa nstră și ne văduse pe toți fraţii și surorile crescând, şi ne iubia pe toți de o potrivă, iar noi necontenit îl înconjuram, îi săriam pe genunchi, ne jucam cu
cialmaua cea mare care-i ședea ca o plăcintă pe cap, și când

ne dicea el notă:
— Bre,pul de ghiauri, voi dragi la mine! noi rideam
de tare, că-l asurdiam pe bietul Aliuţă.
Numai -dimineța, când se închina, nimene din noi nu
drăsnia să-l supere, întratâta părea de serios şi adâncit
rugăciunea lui. In genunchi, smerit, cu brațele încrucișate
piept, el spunea, când

mai

tare, când

aşa
înîn
pe

mai încet, versuri din

Coran, își pleca fruntea până la pămint, apoi tăcut și nemișcat
stătea câte o oră întregă cu ochii ațintiți spre Răsărit, sorbind
depărtările, călătorind cu gândul prin țările calde ale copilăriei
lui, și fața lui senveselia, se lumina ca şi când primblarea
i-ar fi fost aevea.
—

Așa-i

că nai să te mai duci de îa noi, Aliuţă?

îi diceam

eii, netedindu-i barba.
— Cum va fi scris! răspundea el.
Pentru Aliuţă tot era sczis. De sa născut, de a mers prin

”

—
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bătălii, de-a căpătat răni, de-a venit la noi, a fost scris. De
va mai trăi mult sai puțin, de se va întârce sai nu în ţara
lui, asemene era sc7zs de mai nainte; de aceea el avea totdeuna

faţa senină și liniștea sufletescă a omului ce nu-şi portă grija

vieții.

Intruna din dile vădui în curtea nâstră o mare şi neobicinuită mișcare. Tata era îngrijat și slugile speriate. O mulțime
de țărani

înarmaţi

cu

ciomege

și

topore

se aședaii

la p6rtă și în jurul casei; era o neorânduelă
niciodată,

—

Ce este? întrebai eă pe Aliuţă,

—

Nimic,

răspunse

el; Bujor

de pază

cum nu fusese

a trimis o scrisâre prin

ne dă de veste că mâne la amicdă are să ne calce casa.
— Şi ce are să fie, Aliuță? |
»— Ce va fi scris! adaose el cu faţa liniștită.

care

II.

Speriaţi, ca și când acestă scrisâre ar fi venit în momentul
când tata ne povestia, noi ne îngrămădiam unul în altul dina-

intea

focului și, plini de

aşteptam sfârșitul istoriei.
—

Bujor,

urmâ

neastempăr,

|

el, a fost dintre

cu

ochii mari

cei mai

vestiți

deschişi

hoţi

din

Țară. Babele și acuma vorbesc despre el la şedătore, și lăutarii

îi cântă

cântecul:

Frunză verde de năgară
A eşit Bujor în ţară;
Bate, pradă, şi omâră

Pe ciocoi îi bagă

'n bolă.

De cum i-a răsărit musteţa, el s'a simțit cuprins de

voiniciei, și maică-sa

n'a mai

putut să-l stăpânescă.

dorul

In zadar

a plâns ea și a făcut rugăciuni pe la biserici, ca să-l întârcă
de la plăcerile lui, într'o di de primăvară el își puse pușca
pe umer, căciula pe o ureche și îşi luă diăa bună de la
maică-sa dicendu-i:
— Maică, nu mai plânge: ei merg să fac dreptate în Ţară;
să ia de la cei bogați, să daii la cei săraci, și să stric
legile cele rele făcute de Domnie.
Apoi chiuind și hăulind, el apucâ calea codrului care-l
chema la vița fără stăpân, și, nu mult după aceea, se audi
prin Ţară de numele lui Bujor.

Doi-spre-dece

tovarăși, frați de cruce,

fugiți de la

cornele

plugului, se adunară în iurul lui, și, încrucișând ferul cuţiteloi,
îi jurară credință și ascultare fără margine, cu drept de mârte
asupra lor. De atunci, fost-aii mulţi călători opriți în drum,
multe case boeresci călcate, multe poteri. împrăsciate, și iarăși
multe

pungi

cu

bani: împărțite

la

săraci,

şi

multe

vaci

cu

vițel dăruite la văduve și orfani, aşa că unii îl bl&stemai şi
alţii îl bine-cuvîntaii, iar Bujor domnia: nesupărat peste moşii,
drumuri și păduri, și vestea despre dinsul merse departe până
în țările vecine.

Era în. luna lui August, pe la strînsul pânei, când tata
primi scrisorea de la Bujor. Se ţinu mare sfat la curte, de
trebue să ne supunem Sau să ne împotrivim. In t6tă casa
nu era decât două pusci cu cremene: una a tată-mei și cea-l-altă
a lui Aliuță, o sușanea lungă pe care Turcul o răzima pe

crăcană, când se cobora la €z să împusce rațe.- În sat asemenea
nu era decât un singur pușcaș, care niciodată în vicţa lui
nu se luptase decât cu venatul din pădure; prin urmare nu
era

mare

speranță

în puterea

nâstră

de

împotrivire.

Cu

tote

aceste, părerea lui Aliuţă de a ne opune cu arma la năvălirile
hoților, împărtășită şi de noi, copil nesciuitori de primejdiile

ce ne amenințai, precumpăni asupra ideii de supunere, susținută fără osebire de tâte slugile din casă. Imi aduc aminte
și acuma, adause tata suridând, cu ce încredere în voinicia

mea înșfăicai teca Yartaganului lui Aliuță și o învârtii în drepta
și în stânga împrejurul” mei, doborând cu gândul toți hoţii
la pămînt.
— O! numai să vie Bujor, diceam în mintea mea, Și va

vede el!
Apoi,

după

planul lui Aliuţă,

un om

fu aşedat în clopotnița

bisericii ce era aprope de porta curții, cu poruncă, că, îndată
ce va zări hoţii în depărtare,

să

tragă

clopotele

spre

a ne

da de veste. Doit- deci de 6meni înarmaţi cu ciomege, cu
cose şi topâre fură rânduiți la portă, sub comanda vânătorului din sat, şi câte alți doită- deci la fie-care ușă de intrare

a caselor
înarmaţi
pentru a
vie diua

boeresci, în totul ca la 60 de 6meni care, de și ri
şi nedeprinşi cu luptele, dar erai destul de numeroși
pune stavilă hoților, mai ales când aceștia aveaii să
mare, cu pieptul deschis, în urma unei scrisori pre-

vestitore,
Câte un pahar

de rachiii fu împărțit la fie-care strejer, și

—
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mulțumită îmbărbătărilor necontenite a lui
Aliuţă, ei se ţineaă
|
“
Doi dre stăturăm așa în așteptare . . . când
deoda
tă
omul
din clopotniţă prinse să sune. EL zări un colb
pe muchea delului învecinat și, puțin după aceea, numărâ
treicălări care se iviră pe muche unul câte unul, spre-dece inși
și se coboraii
acum pe drumu
bine la posturile lor.

mile

l

tuturor.

ce

ducea

la curte.

Un

fior trecu prin

îni-

— Copii, ţineţi-vă bine, strigâ Aliuță străje
rilor ce se fr&mentaii de neastâmpăr, Alah e cu noi!
Muţi erai acum cu toții şi cu ochii ațintiți
asupra delului
învecinat, de unde venia primejdia, iar după
câte-va minute
puturăm vede și noi, cei din ogradă, cum se
cobor
la pas liniștit, cântând, parcă veniaă la masă aă haiducii
mare. Ei se
opriră
un

moment

dinaintea

crâșmei, unde

Bujor

îi cinsti cu
câte un pahar de vin, apoi porniră din noi
spre curte. Acum
se
trecuse

de șagă;

aveam

să dăm

piept la piept

cu hoţii, să
împușcăm întrînșii; să fim împuşcaţi de dinșii
; şi câți din noi
aveati să moră?... și câți să scape?...
iată întrebarea ce
şi-o punea fie-care, întrebare groznică ce o vedea
m zugrăvită cu

colorile spaimei în fața tuturor. lar eii,
care cu o Gră mai înnainte făcusem atâta ispravă cu teca iarta
ganului lui Aliuţă,
simții acum că mi se tae picidrele și,
fără voe, mă apropiai
de

tata. Tata era galbăn ca cera, tăcut și în aștep
tare; sar
fi dis că-și număra bătăile inimei; str&jerilor
de-asemenea nu
li era îndemână. Ceea ce-i turbura cu
deosebire, era neînchipuita linişte cu care veniaă hoţii asupra lor,
par'că nici le păsa
că sînt 60 de 6meni gata să-i primescă cu
cose şi topâre. In

acelaș timp, clopotul suna mereii a restri
ște, şi cu atât mai
mult suna, cu cât haiducii se apropiau.
Parcă vestia cesurile
morții,

— Ah! lată-i... iată-i.... sosesc!
Ajuns dinaintea bisericei, Bujor deodată se
opresce, ia la
ochi pe clopotar şi ... . o! Dâmne, ce vădui!
. . In momentul
în care trăsni arma, vădui pe nenorocitul clopo
tar cădând dearOta în aer din înălțimea turnului, cum ar
căde o: ţarcă din

vârful unui plop. In acelaș moment, spaim
a r&sbătu cu iuțela
fulgerului în inimile tuturor, o spaimă
strașnică, neînvinsă,

spaima morții care întunecă mintea şi îngheță
sânge
şi într'o clipă toți străjerii, atât cei de la portă, le în vine,
cum şi cei
d'împrejurul casei aruncară la pămînt ciome
gele, câsele, top6rele și care 'n cotro prinseră să fugă ca nisce
nebuni, nevoind

.
să mai

—
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scie de glasul tatălui meit și a lui Aliuţă, care căutate

să-i stăpânescă. lar când cei doi-spre-dece haiduci călări, împestrițați cu găitane şi cu puscile pe umăr, se arătară în dreptul
porții, nici o suflare de om nu mai era în curte, afară de noi
şi Aliuţă.

Atunci... părăsiți de toți, intrarăm în casă ca în ultimul loc
de scăpare, iar Aliuță închise ușa cu zăvorul. Momentele erati.
întricoşate. Audiam împrejurul nostru glasul haiducilor, zin-.
gănitul armelor, sforăitul cailor, tar peste tâte glasurile şi tâte:
sunetele domnia glasul lui Bujor, care făcea rânduslă întrehaiduci.

— Spargeţi uşa! strigâ el.
Deodată audii lovitura unui topor ce se înfipse îîn ușă, apoi.
audii a doita și a treia lovitură, urmate de mai multe altele
care răsunaii în însu-și inimile nstre. Dar în acelaş timp audii. aceleşi lovituri şi la ușa din dos, încât eram acum cuprinși
din dotiă părți și fără nici-un mijloc de scăpare.
De ce, însă, primejdia se făcea mai mare, de ce Aliuţă se:

îmbărbăta mai mult. Cu artaganul în mână, el sta la „crăpăturile ușii, gata să reteze capul celui întâi ghiaur ce sar ivi;
dar nici unul nu se ivi, numai toporele curgeau ca pl6ea, până.

când ușa țăndărită cădu cu totul din țiţîni ... Atunci Bujor se
întâlni faţă în față cu "Ali. Îl recunoscui dintre toți, fiind-că el.
era cel mai înalt, mai

—
—
pra

chipos

și mai fioros.

In lături, ghiujule! strigâ hoţul.
In lături tu, câne! răspunse Ali, repedind iartaganul asucapului lui Bujor, însă fierul Turcului întâlni fierul hoţului,

şi ambele scăpărară de iuțela loviturii. Ei stătură apoi o minută.
și se priviră în ochi. Hoţul avea fața crudă dar desprețuitore
a unui om ce nu-i vine să se pue la luptă cun protivnic atât

de betrân, iar acesta
căruia săriam noi ca
apere cu pieptul casa
rețe, tâtă sElbăticia
Drept

el sta, ca

nu mai era Aliuţă cel bun, pe genunchii
nisce veverițe. Era dis în legea lui să
ce-l adăpostise, și tâte puterile din tineenicerescă îi revenise ca prin farmec.

luminarea,

hotărît,

amenințător,

cu

încrețită, cu dinții încleștați, și se uita și chibzuila
lovescă din noi.

fruntea.

unde

să.

— Aşa te vrea, Turcule, dise Bujor; de-acum cu mine la luptă .

dreptă! lar voi, adaose el tovarășilor săi, staţi și priviți cum.
căpitanul vostru scie să pedepsescă obrăznicia unui Turc.
— Aci în pragul ușii am să-ți săp gropa, răspunse Ali; şi
Iupta iarăş se încăeră. Bujor își păstra cumpătul şi lovia cu,

—
me&sură, pândind
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tâte apucăturile

protivnicului său, iar mânia

Turcului mergea tot crescend, și mișcările lui din ce în ce se

iuțiai, parcă puteri nouă curgeaii necontenit în vinele lui,
De la o vreme însă ficrele lor nu se mai ciocniai, nu maj
scăpăaii, ci lipite, încolăcite, alergati împreună când în dreptul
pieptului, când în dreptul ochilor, când de-asupra capului, în-

tocmai ca doui fulgeri îngemănați.
Hoţii,

care intrase

acum

în casă, privia

lupta

cu brațele.

încrucișate, siguri fiind de mai 'nainte de isbânda căpitanului,
iar noi galbeni, înmărmuriți, așteptam cu tremur minuta hotăritâre, fiind

de

asemenea

siguri de

mai 'nainte

că, ori-cum

se va sfârși lupta, tot r&ă va fi pentru noi... Când deodată
Turcul, desprindendu-și arma de arma dușmanului săi făcu un

pas îndăret,

deschise

nisce

ochi mari

peste

măsură,

strigă:

"<Alah !» şi, ca un tigru însetat de sânge, se aruncâ asupra
lui Bujor.
Un fremăt trecu prin rândurile hoților .... Atunci... O!
spaimă ! O! urgie ! Atunci fără veste trăsni o pușcă îndărătul
mei,

de care

tote geamurile se cutremurară, și, prin fumul ce

năvăli în odae, vădui pe Aliuţă, pe bătrânul și vitezul Aliuţă,
îngenunchind. Lovit în spate de unul dintre tovarășii lui Bujor,
el scăpă arma şi cădu la pămînt scăldat în sânge. In fața

acestui neașteptat sfârșit, Bujor, el însu-și, rămase un moment
uimit, cu hangerul în mână, nedumerindu-se ce să facă; apoi,

deodată își încruntâ privirile, ca un om ce și-a luat o gr6znică

hotărire, se îndreptă

cu pași sunători

spre

noi care stam fără

r&suflare grămădiți unul în altul, trecu alături de mine atingendu-mE cu haina, și se opri dinaintea hoțului ce omorise

pe Ali.
— Cine nu cinstesce lupta dreptă și ucide pe la spate, ucis
trebue să fie! ... dise el, despicând în acea clipă capul uci-

gașului în doiiă; apoi cu fața și mai cruntă, în care era scrisă

osânda n6stră de morte, el se întârse iarăși spre noi, aţintindu-ne de astă-dată drept în ochi, parcar fi voit înadins să

ne prelungescă agonia; merse până la locul, unde zăcea Aliuță
la pămint, îl privi un moment în tăcere, tăcere înfricoșată
din care nimeni

nu scia ce are să €să, căci

n6pte

se

făcuse

sub genele lui... când iată minune mare... faţa lui deodată
se înseninâ, ca și când o radă de Sus i-ar fi străbătut prin
creeri, și, îndreptându-se către tovarășii săi, le dise:
— Copii, acest bătrân, ucis mișelesce, a apărat o casă de

creştin şi el era fure. Dumnedei

nu ne va ajuta, dacă pe lângă

—
păcatul morţii.
de aici!...

Ascultători de
crucii,

vom

lui

glasul
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adăogi

căpitanului,

încălecară și se duseră

păcat...

și alt

hoţii

în lume,

Să

își făcură

numai

mergem.

semnul

haiducul

cel

ucis rămase lungit la locul lui. Nu departe de dinsul, sărmanul
de suAliuţă şedea şi el fără mișcare, cu fața acum îndulcită
avea
îi
cum
aşa
ațintiți,
și
deschişi
ochii
cu
flarea morții, şi
el în rugăciunile de dimineță, când rătăcia cu sufletul în țările cele calde ale copilăriei lui.
A dota di, un sicriă frumos, împodobit cu ținte de argint
cu semnul semi-lunii pe capac și purtat pe umerele nâstre,

fu aședat sub cea mai pletâsă salcie din grădină, cu capul
îndreptat spre Răsărit: Nică preoți, nici rude nu erai în jurul

sicriului, dar eram noi, prieteni de altă lege, agonisiți de el
la băţrâneţe, care stam îngenuncheți și plângeam din inimă
pe bunul și scumpul Aliuţă.

Pe mormîntul lui este astădi o marmură albă, pe care sînt

săpate cu litere de aur cuvintele lui Bujor:
«Acest bătrân, ucis mișelesce, a apărat o casă de creștin

şi

el era zuzc».
Aci tata sfârși de

povestit: far noi am rămas tăcuți și cu

lacrimile în ochi, și multă

vreme

după

aceea,

figura bună

a

lui Aliuţă nu înceta de a se amesteca n6ptea în visurile nstre
copilăresci.

N.

Gane

OBSERVARE
STILISTICĂ. — In acâstă naraţiune
poetică găsim o particularitate stilistică interesantă:
Suspensiunea care este particularitatea stilistică prin
care un scriitor nu spune deodată faptul pe care vrea
să-l spună, ci se opresce şi caută să-l amâne câte-va
clipe, cu scop ca să atragă şi mai mult atenţiunea. Suspensiunea se arată prin mai multe puncte.
Explicare. — În acestă naraţiune găsim doit suspensiuni
mai însemnate. Vom indica pe cea dintâi. Ast-fel când ne
spune ce a făcut Bujor ajungând înaintea bisericii, poetul dice:
Bujor deodatăse opresce, ia la ochi pe clopotar şi... o Domne, ce
vădui ?...« In momentul în care trăsni arma, vedui pe nenorocitul clopotar
zădând

dea-râta

în

aer —

—

334—

el se opresce după «și», când ar
fi natural să continue, pune
mai multe puncte, face apoi o excla
mare, schimbă „construcția

şi tocmai

pe

urmă

ne

spune

tarul.

ce

Exeroiţiul 168. — Să se citescă

sa

întâmplat

cu

clopo-

şi să se

caracteriseze pe
temeiul $$ 90, 91, 92, 93 și 94.
Exerciţiul 169.—Să se caracteriseze din
punctul de vedere
al stilului, și să se caute cea de-a doăa
SUSpensiune caracte-

ristică din acestă

bucată,

118.
BUNICUL

Se scutură salcâmii ca o pl6e de mire
sme.
Bunicul stă pe prispă. Se gândesce. La
ce se gâdesce?
La nimic. Numără florile care cad,
se uită în fundul
grădinei, se scarpină în cap și iar
numără florile scuturate de o-adiere căldicică şi miros
itâre.
Pletele lui albe și creţe par'că sint nisce
ciorchini de
flori albe, sprâncenele, mustăţile şi barba
... peste tâte aă
nins ani mulţi şi grei.
Numai ochii bunicului aă rămas, ca
odinidră, blângqi
şi mângâitori,
Cine a trântit porta ?
— Credeam că a umflat-o vântul...
O, bată-v& noro-

cul, cocoşeii

moșului!

gise

bătrânul.

-

Un băeţandru ş'o fetiţă, roşii şi bucălai,
sărutară mâinile lui <tata moșu».
— Tată moşule, qise fetiţa, de ce sbâr
ă pasările ?

— Fiind-că

au

cu ochii.

aripi,

răspunse

bătrânul,

sorbind:o

— Păi rațele n'a aripi?.. de ce nu
sbâră ?
— Sb6ră, gise băstul, dar pe jos.

Bătrânul
pe băst.

cuprinse

într'o mână

pe fată şi în cea-l-altă

—
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— O voinicii moșşului, şopti el, şi zîmbi pe sub mustăţi
şi-i privi cu atâta dragoste, că ochii lui erati numai lumină şi bine-cuvîntare.
—

Tată

moşule,

da

— In ţara cocorilor.
—
—
—
—
—

In
Da.
Da
În
In

cocorii unde se duc, când se duc?

ţara cocorilor?
rândunelele unde se duc, când
ţara rândunelelor.
ţara rândunelelor?

se duc?

— Da.
— "Tată moșule,

|
aș vr6 să-mi

să sbor sus, sus, sus de tot, până
dise băstul, netedindu-i barba.

crâscă
în

şi mie
slava

aripi

şi

cerului, —
.

— Dacă ţi-or cresce ţie aripi, — gise fata — mie să-mi
pringi o presură şi un sticlete.

— Da... hî... hî... păi ce fel... şi mie?

Fata se întristâ.
Bătrânul o mângâiâ şi gise băstului:
— Bine, să pringi şi pentru tine, să prindi şi pentru ea.
— ie două şi mie doi... nu e așa, tată moșule ?
— Firesce, ţie doăă, lui doăă, şi mie una.
—

Vrei

mândrie.
— Cum

şi

tu

una,

tată

moșule ? Intrebâ

băstul

cu

de nu... mie un scatii,

Ce fericiţi sînt!

Băâtul a încălecat pe un genunchii şi fata pa altul.

Bunicul

îi j6că. Copiii

bat din palme. Bunicul le cântă :

«Măi cazace, căzăcele, ce caţi nâptea prin argele ? ...»:
O femee uscăţivă intră pe pârtă cu doiiă doniţi mari

de apă. Copiii tăcură din rîs şi bunicul din cântec.
E muma lor şi fata lui.
Cum îi vădu:
— [... tată, şi d-ta!... îl râsgâi... o să ţi se sue în capl
Literatură şi Stil, cl, IV. Dragomirescu.

22
/
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* Bunicul

ridică

mâna

în sus,

aducând

degetele

ca un

preot, care bine-cuvintâză, şi gice prelung:
— Lăsaţi pe copii să vie la mine!
— Bine, tată, bine... dar scij... o bată-i tocul de copii!
Femeea intră în casă.
— Să-i bată norocul şi sănătatea, şopti moşul, ca cum
ar fi mustrat pe cine-va, şi sărută în crescetul capului
şi pe unul și pe altul.

Şi ar începu rîsul şi jocul şi cântecul,
Şi se osteni bunicul şi stătu din joc, iar

pură să-l mângăe.

copiii

înce-

|

Din vorbă în vorbă, copiii se făcură stăpâni pe obrajii

bunicului.
—
—

Partea asta este a mea.
Şi partea asta a mea.

— Mustaţa asta a mea.
—
La

—
Şi
din
—
—

Şi asta a mea.
barbă

se încurcară. Bunicul îi împăcâ, gicându-le :

Pe din doiiă.
copiii o despicară
ochi.
Jumătate mie.
Şi jumătate mie,

cam repede, că bătrânul strînse

Şi, după ce împărţiră frăţesce, începu

,

lauda.

Băstul :
— Mustaţa mea e mai lungă:
Fata:
— Ba a mea e mai lungă.
Şi băstul întinse d'o mustață şi fata de alta, ca, a lui,

ba a ei, să fie mai lungă.
Pe bunic
dicându-le:

îl trecură

— Amândoiă
—

Ş'a mea,

lacrămile,

dar

sînt de-o potrivă.
şa

ei!

tăcu

şi-i

împăcă,
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—

S'a: mea,

şa

lui!

La obraji cârta se aprinse .mai tare.
— Partea mea e mai frumâsă.
— Ba a
Bunicul
— Ba a
— Ba a
— Ba a
— Ba a
— Ba a

mea,
zimbi.
mea,
mea,
mea,
mea,
mea,

Bunicul

abia se ţinea

—
—

Ba
Ba

că e mai
că
că
că
că
că

albă!

e mai caldă!
e mai dulce!
nu
e ca ata!
are un ochiit verde!
are un ochiit şi mai verde!

de rîs.

a mea!
a mea!

Şi băâtul, înfuriindu-se, trase o palmă peste partea
fetei.
Fata ţipâ, sări de pe genunchii bătrânului, se repedi
şi

trase o palmă peste partea băstului.
Băâtul cu lacrămile în ochi sărută partea lui, şi fata,
suspinând, pe a ei.

Mama lor eși pe ușă şi întrebă r&stit:
— Ce e asta? Viermi neastâmpăraţi?
Obrajii bunicului eraii roşii şi calgi. Şi suridând
ricit, răspunse

—

fe-

fie sii:

Lăsaţi copii să vină la mine.
Barbu

Delavrancea.

$ 97. Teorie. — Naraţiunile poetice. ca şi ori-ce

poesie trebue să intereseze
adică prin

prin conţinutul s&ă,

faptele ce înfăţişeză

și prin

simţirile

ce ne deștâplă în suflet. E bine dar ca poeţii să
nu întrebuinţeze mijloce artificiale pentru ca să
intereseze pe cititori. Din doiiă naraţiuni poetice

—
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care nu cuprind fapte din vieța poeţilor înși-și,
și care sînt de-o-potrivă de frumâse prin conţinutul lor, e mai frumosă aceea care e povestită
ca un fapt strein, decât aceea care e povestită ca

şi când

S'ar fi întâmplat poetului însu-şi.

Faplicare. — În naraţiunea poetică

de mai

sus, dacă poetul

ar fi imâginat că el e Bunicul despre care se povestesce aci,
de și pote ne-ar interesa să scim ce i sa întâmplat 74% /Obs.
stil. No. 16), totuși o
pierdut.

mare

parte

din

farmecul

poetic

sar

fi

e

Exerciţiul 170. — Elevii vor transforma-o, ca și când faptul
sar fi întâmplat poetului, pentru ca să se convingă de adevărul
3$ 97 Ze
a
Exerciţiul 171.— Să se citescă şi să se caracteriseze, arătându-se cu deosebire dacă putem dice că e o îd/ă.
119.
DESPERAREA

MILOGULUI

Milogul era singur, pe râtele care-i
«când se învârtiuii, în

adăpostul

călca pe

inimă

săi obicinuit în care-şi

zobia mintea şi-şi plângea chinul. Capul lui mare, slab

şi frumos

se învârtesce,

ca

prins

de

subțire al gâtului. Şi cât de sfint şi de

friguri,

în

frumos

fusul

pare la

lumina galbenă a jarului care se stinge ! Cu ochii închiși,
cu nasul subțire şi cu nările curmate de durere, cu
buzele mici şi strinse una într'alta, cu cele dotă şirde

de lacrămi care i se rostogolese

„pe piept, ai jura că e un cap de

de sub
moşte

pleoape
ce

plânge.

până
In

mintea lui de nefericit tâte i s'amestecă, s'afundă, „se
sting pe lângă dorul d'a pute umbla."Ah! cum ar pleca
de cum ar miji diiia! Cum ar fugi! Cum s'ar duce ca
vântul

fără

a se

mai

uita

îndărăt.

Şi-ar sui

munţi,

şi-ar

—
cobori

văi,

fără a

fi târit
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pe râte;

şi nar

mai

cânta cu

şi bănănăi

mâinile

vidra ; mâini nu i-ar trebui: cu mâinele nu umbli. In
gona lui de nebun, ar închide ochii. Ochii nu i-ar
trebui, cu ochii nu umbli!:
Şi aşa de vie îi fu închipuirea, încât surise, deschise

ochii repede, se sbuciumâ

pe

loc

întocmai ca picidrele unui om care ar fugi. Apoi se
pipăi grabnic spre şolduri, şi, năbuşindu-şi o adâncă şi
caldă ofiare, îşi trânti cu desgust mâinile in lături şi
sparse între pleoapele ochilor lacrămile, care începuseră
iarăşi, înghiţendu-şi durerea simțită ca un nod în gâtlejul sei.

Ah! dar fie şi nisce

piciore

strâmbe; fie şi şchiop;

un singur picior şi altul de lemn; nisce picidre sgârcite
şi să potă să-şi legene trupul în doi& cârji, numai să
scape odată de cele patru râte! Sar mulțumi să sară
ca o brâscă, să se târie ca o şopârlă!
Mâinile şi remăşița de trup îi îngheţară. Se rumeni
la obraji. Totă vieţa şi căldura i se scurseseră la cap.
Buzele îi tremurară şi strinse aşa de tare din ochi în
cât îi fulgerară schintei ce ţişniaii de tote feţele şi se

stingeaii într'o negură fără fund. EI nu mai era decât o
mânie de foc închisă într'o ţestă de os. Cui portă
Dumnedeii de grijă? De cine are milă dacă nu de neno-

rociţi? Cum de nu aude şi nu vede aceia-ce surdii şi
orbii ar audi şar ved6? De ce să nu-l zidescă din noi
şi pe el, ca pe cei-l-alţi 6meni? Oh! dacă ar fi întreg,

n'ar mai

scăpa

întinde

mâna

diiia întregă

de ruşinea d'a cânta cu vidra,

la

trecători.

Ar

şi d'a boci:

Fraţi în Cristos, suriâre,
nu treceţi p'un biet olog,
făr' de trup, făr' de piciore.,..

Ar scăpa de ruşinea d'a dice după vidră «bodaproste |
bodaproste !»
|

Ar scăpa de ticăloşii

care-l

iai în ris şi-i

pun

pie-
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tricele in mână; ar scăpa de cei care îi spun făr'de
milă : — «Ce urit e!»— «Ce murdar!» — «Ar trebui să-l
culegă comisia». — «Ne sperie copiii». — «Ne strică pofta
de

mâncare!»

Dacă ar fi întreg, ar scăpa de bătăile, care

nu mai ai în ce izbi, şi de scuipatul lui Căliman!). Şi
vara n'ar mai privi cu jind din arşița sorelui pe cei
care se înveselesc la umbra dâsă a nucilor. Cui, cui, cui
portă de grijă stăpânul lumii? E mai r&ii decât un om,
căci pote şi nu vrea! ...

Dar un fulger de amintire îi licări
unui vis dureros şi depărtat. Par'că
de ciocan cădend crud pe nicovală,
piciorelor ruptă şi 6sele trosnindu-i.
copilul găsit la r&spântii, om ca toţi
a umblat d'a-bușile ! Ar fi trebuit să

ca din

afundişul

audi doii& lovituri
şi-şi simți carnea
A fost dar şi el,
6meni!! Ba chiar
aibă şi el picidre,

să mergă fără rote, să alerge, să fugă, să muncescă
nu ceră, să nu-l bată, să nu cânte cu viral...

Milogul

se sgudui

în

dricul

s&ii,

rotele

să

scârţiiră, şi,

înhăţând vidra de lingă dînsul, o trinti cu mânie şi o
făcu ţândări; apoi, întinse grabnic mâinile ce-i tremuraiă

şi se agăță de nicovala, care lucia în ochii săi turburaţi.
In întunecimea fierăriei nu s'audi decât un oftat şi o
izbire îndesată, scurtă, fără r&sunet.
Cărbunii măcinaţi de foc s'aii stins încetişor în gura
folelor.
A doita-di, când Căliman, trezit din somn şi din beţie,
se duse alene ca să lucreze, vădu pe bietul milog

odihnind de veci c'o timplă înfiptă în colţul ascuţit al
nicovalei. Un lac de sânge închegase pe cioburile viorii.
Delavrancea.

În

O

1) Țiganul fierar care-i tăiase picidrele când fusese mic şi care acum
se folosia de câștigul lui de cerşetor.
'

ma
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$ 98. Teorie
— Naraţiuni
.le poetice individuale
în care se-cuprind mai mult fapte din lumea sufletescă se numesc morale.
Faplicare.—

Acestă

composiţie

este o

marațiune

pentru

că ne povestesce un fapt: desperarea unui milog; este poetică,
pentru că poetul ne desfășsră gândurile acestui milog și ni le
înfățișeză în mod viă, așa încât, fără să ne întrebăm dacă
întradever a existat un asemenea milog și fără să ne întrebăm
-prin

ce

mijlâce

totuşi să le

poetul

a putut afla

gândurile

lui,

ne

face

simțim și noi și să ne întristăm şi noi de sorta

lui; este 7udividuală,

pentru că e vorba de o azzae desperare

a unui azamit milog (Milogul fierarului Căliman); este pzoraă,
pentru că cuprinde mai numai stări sufletesci (gândiri, simţiri
şi porniri) de care nam pute lua cunoscință prin simţuri, ci
numai prin consciință.
sa

Exercițiul 172. — Să se arate notele caracteristice materiale ale acestei narațiuni care ar pute să-i dea și caracterul
de narațiune

fă.

|

Exerciţiul 173. — Să se citescă și să se spună: de ce
acestă narațiune poetică nu e 447/ă 2 De ce nu e amintire ? De

ce putem dice că e povelă ? Este întregă sai nu? Ce parte-i
lipsesce: exposițiunea, peripeţiile ce constitue nodul, ori desnodămîntul ?

Exerciţiul 174. —

metafore

Si se scâtă din acestă narațiune dece

o ipotiposă şi o antonomasă, şi să se explice.

120.
RODICA ur

Ea

Purtând cofiţa cu apă rece
Pe ai sâi umeri albi, rotunjori,

Juna Rodică voisă trece
„Pe lângă junii sem&nători.
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EX cu grăbire îi es în cale,

Dicend: «Rodică, flsre de crin,

In plin să-ţi mârgă vrerile tale,
Precum tu, dragă, ne eşi cu plin !
«S'ajungi mir6să, s'ajungi crăâsă!
Calea să-ţi fie numai cu flori,

Și casa

casă, şi masa

masă,

Și sînul l€gen de pruncușori!»

Cu grâi

de aur ei o presoră,

Apoi cofița întrâgă-o beti;
Copila ride și ?n cale-i sboră,
Scuturând grâul din părul săi.
V.

OBSERVARE

STILISTICĂ. — In

Alecsandri,

ac&stă naraţiune

găsim o particularitate stilistică interesantă:
Optaţiunea prin care poetul şi-arată dorinţa sa într'un mod vi. In acâstă bucată avem mai multe care
se întregesc una pe alta:
In plin, să-ţi mârgă vrerile tale...
S'ajungi mirâsă, s'ajungi crăâsă!
Casa să-ți fie numai eu flori,
Și casa, casă, și masa masă,

Și sînul l&g&n de pruncuşori.

Exerciţiul 175. — Să se spună de ce putem dice că acestă
composiție este o zazafiune realistă individuală
anume o :47/ă?

—
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121.

ALEXANDRU LĂPUȘNENUL
1564—1569

Dacă, voi nu mă vreţi, ei vă vreaii..-.

"Tacop Eraclid, poreclit Despotul, perise ucis de buzduganul lui
Ştefan Tomşa, care acum cârmuia Țara, dar Alexandru Lăpuşnânul,
după înfrângerea sa, în doită rânduri, de oştile Despotului, fugind
la Constantinopol, isbutise a lua oşti turcesci și se înturna acum
să isgonâscă pe răpitorul Tomșa şi să-şi ia scaunul, pe care nu

i-ar fi perdut, de par fi fost vindut de boeri. Intrase în Moldova

întovărășit de şâpte mii spahii şi de vre-o trei mii ste de strînsură.
Insă, pe lângă aceste, avea porunci împărătesci către Hanul
Tătarilor Nogai, ca să-i dee ori-cât ajutor de 6ste va cere.
Lăpușnânul mergea alăturea cu Vornicul Bogdan, amândoi
călări pe armăsari turcesci şi înarmaţi din cap până
în picidre.
— Ce socoţi, Bogdane, dise după puţină tăcere, isbândi-vom
6re ?

— Să nu te îndoesci Măria Ta, răspunse curtezanul ; Țara geme

subt asuprirea Tomșei. Ostea tâtă se va supune,
cum i se va
făgădui mai mare simbrie. Boerii, câţi i-aii mai lăsat
vii, numai
frica morţii îi mai ţine; dar, cum vor vedâ că Măria
Ta vii cu
putere, îndată vor alerga și-l vor lăsa,
— Să dee Dumnedeii să n'am nevoe a face ceea-ce
a făcut

Mircea-Vodă

la Munteni;

dar,

ţi-am

mai spus, eii îi cunose pe

boerii noştri, căci am mai trăit cu dînşii.
— Acâsta rămâne la înalta înţelepciune a Măriei Tale.
Vorbind așa, aii ajuns aprâpe de Tecuciii, unde poposiră
la a
dumbravă.
|
— Dâmne, dise un aprod apropiindu-se, nisce boeri,
sosind
acum, cer să se înfăţişeze la Măria Ta.
— Vie, răspunse Alexandru.

Curând,

intrară sub cortul, unde el şedea înconjurat de boerii

și căpitanii sti, patru boeri, din care doi mai bătrâni, iar dpi
juni.
Aceştia eraii vornicul Moţoc, postelnicul Veveriţă, spătarul Spancioc şi Stroici.
Apropiindu-se de Alexandru Vodă, se inchinară până la pămînt,
fără a-i săruta pâla după obiceiii,
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— Bine aţi venit, boeri! dise acesta, silindu
-se a zîmbi.
— Să fii Măria '[a sănătos, răspunseră boerii.
— Am audit, urmâ Alexandru, de bântuir
ile "Ţării și am venit
s'o mântuii ; sciii că Ţara m'aştâptă cu bucurie
.
— Să nu bănuesei, Măria Ta, dise Moţoc, Ţara
este liniștită, şi
pâte că Măria Ta ai audit Ierurile, precum
nu sînt; căci aşa este
obiceiul norodului nostru, să facă din
fînțar armăsar. Pentru
aceea obștia ne-a trimes pe noi să-ţi
spunem că norodul nu te
vrea, nici te iubesce, şi Măria Ta să te
întorci înapoi ca...
— Dacă voi nu mă vreţi, et vs vreail,
răspunse Lăpușnânul,
ai căruia ochi scânteiară, ca un fulger;
și dacă voi nu mă iubiţi,
eii vă iubesc pe voi, şi voii merge cu
voea ori fără voea vâstră.
Să mă întore? Mai de grabă își va întrece
Dunărea cursul îndărăpt. A! nu mă vrea Ţara ? Nu mă vreţi
voi, cum înţeleg !
— Solului nu i se tae capul, ,gise Spanci
oc; noi sîntem datori
a-ţi spune adevărul. Boerii sînt hotărâț
i a pribegi la Unguri, la
Leși şi la Munteni, pe unde ai toţi rude
și prieteni. Vor veni cu
oști străine, şi vai de bista Țară, când
vom ave răsbâe între noi,

și p6te și Măriei Tale nu-i va fi bine, pentru

Tomşa...

— Tomșa!

că

Domnul

Ştefan

El te-a învăţat a vorbi cu atâta dârzie ? Nu
sciii

cine
mE opresce să nu-ţi sfărâm măselele
din gură cu buzduganul
acesta, dise apucând măciuca de arme
din mâna lui Bogdan. Ticălosul acel de Tomşa v'ai învăţat ?
— Ticălos nu pâte fi acel ce s'a învred
nicit a se numi Unsut
lui Dumnegeii, dise Veveriţă.
— Ai dr nu sînt şi eu Unsul lui Dumn
egei ? Ai dâră nu

mi-aţi jurat și mie credinţă, când eram numai
stolnicul Petre ? Nu
m'aţi ales voi ? Cum a fost oblăduirea mea ?
Ce sânge am vărsat ?
Care

s'a întors

Și însă acum

de la ușa mea, fără să câștige dreptate și mâgăer
e ?

nu mă vreţi, nu mă iubiţi ? Ha!

ha! ha!

Ridea; muşchii i se suciaii în rîsul
acesta, şi ochii lui hojma
elipiail.
|
— Cu voea Măriei Tale, dise Stroici,
vedem că moșia nâstră
o să cadă de iznâvă în călearea păgânilor.
Când astă negură de
Turci va prăda şi va pustii Țara, peste
ce vei domni Măria Ta ?
— Şi cu ce vei sătura lăcomia acestor cete
de.păgâni, ce aduci
cu Măria Ta ? adăogi Spaneioc.

—

Cu averile vâstre, nu cu banii țăranilor,

pe

care-i

jupuiţi

voi. Voi mulgeţi laptele Ţării, dar a venit
vremea să vă mulg și
ei pe voi... Destul, boeri! întOrceţi-vă şi
spuneţi celui ce wat
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trimis, ca să se ferâscă să nu daii peste el, de nu vrea să fac din
ciolanele lui surle și din pielea lui, căptușâlă dobelor mele.
Boerii eșiră mâhniţi ; Moţoc rămase.
— Ce-ai r&mas ? întrebă Lăpuşnânul.
— DOmne! Dâmne! dise Moţoc, cădând în genunchi, nu ne
pedepsi pe noi după fără de legile nostre! Adu-ţi aminte, că ești
pămîntân, adu-ţi aminte de disa Scripturii şi 6rtă greşiţilor tâ1!
Cruţă pe bista Ţară, Dâmne! Slobâde oștile aceste de păgâni ; vină
numai cu câţi Moldoveni ai pe lângă Măria Ta, şi noi chezeşluim
că un fir de păr nu se va clăti din capul Inălţimii Tale; şi, de-ţi
vor trebui oşti, ne vom înarma noi cu femei şi copii, vom ridica
Țara în picire, vom ridica slugile şi vecinii noştri. Inerede-te
în noi!
— Să mă încred în voi? gise Lăpuşnânul, înțelegând planul
lui. Pe semne gândesci, că ei nu sciit dicătârea moldovenâscă:
«lupul p&rul schimbă, iar năravul ba ?» Pe semne nu vă cunose
ei, şi pe tine mai vîrtos? Nu sciii că, fiind mai mare peste oştile

mele, cum

ai vEdut că m'ai biruit, m'ai lăsat? Veveriţă îmi este:

vechii! duşman, dar încai niciodată nu sa ascuns. Spancioe este
încă tînăr, în inima lui este iubire de Moşie; îmi place a privi
sumeţia lui, pe care nu se silesce a o tăinui. Stroici este un copil
care nu cundsce încă pre Gmeni, nu scie ce este îmbunarea și
minciuna ; lui i se pare că t6te pasările ce sbâră se mănâncă. Dar
tu, Moţoce ? Invechit în dile rele, deprins a te ciocoi la toţi Dom„nii, aj vîndut pe Despot, m'ai vîndut și pe mine, vei vinde și pe
Tomșa; spune-mi n'aş fi un nătărăi de frunte, când m'aş încrede
în tine? Eu te ert însă, că ai îndrăsnita crede că iar mă vei
înşela, şi îţi făgăduese că sabia mea nu se va mânji în sângele
tăi ; te voii cruța, căci îmi ești trebuitor, ca să mă mai uşurezi

de blestemurile

norodului.

Sînt

alţi

trântori de care trebue cu-

răţit stupul.
Moţoc îi sărută mâna, asemenea cânelui, care, în loc să musce,
linge mâna care-l bate. El era mulțumit de făgăduinţa ce câști-

'gase ; scia că Alexandru

Vodă a să

aibă

nevoe de un intrigant,

precum era el. Deputaţii eraii porunciţi de Tomșa, ca, neputând
înturna pe Lăpuşnânul din cale, să-şi urmeze drumul la Constantinopol, unde, prin jalobe şi dare de bani, să mijlocâscă mazilia
lui. Dar, vădând că el venia cu însă-și învoirea Porții, pe de altă
parte, sfiindu-se a se întOree fără nici o ispravă la Tomşa, ceru

voe să r&ămâe a-l
se pâtă lipi de

întovărăși.

Lăpuşnânul.

Acesta era planul lui
Voea

i se dete.

Moţoc, ca să
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II.

Tomșa,

nesimţindu-se 'în stare a se

Ai să dai sâmă, Dâmnă !...
împotrivi, fugise în Va-

lahia, și: Lăpușnânul nu întâlnise nici o împiedicare
în drumul săi.
Norodul pretutindeni îl întâmpinâ cu bucurie
și nădejde, aducându-şi aminte de întâia lui domnie, în care el
nu avusese vreme
a-și desveli urîtul caracter.
Boerii însă tremuraii. Fi aveat doiiă mari cuvinte
a îi îngriJiţi : sciai că noroâul îi urăsce, şi că Domnul nu-i
iubesce.
Indată ce sosise, Lăpușn6nul porunci să umple
cu lemne tâte
cetăţile Moldovei, afară de Hotin, și le arse, vrând
să strice prin
acâsta asilul nemulţumiţilor, care, de multe ori, sub
adăpostul zidurilor acestora, urziaii comploturi şi aţiţaii revolte.
Ca să se sece
influenţa boerilor şi să stârpâscă cuiburile feudalităţii,
îi despuiâ
de averi, sub feluri de pretexte, lipsindu-i, cu acest
chip, de singurul mijloe cu care puteai ademeni şi corumpe
pe norod.
Dar, nesocotind de ajuns planul acesta, îi omora
din când în
când. La cea mai mică greșală dregătorâscă, la cea
mai mică plângere ce i se arsta, capul vinovatului se spânzura
în porta curţii,
cu o ţidulă vestitâre greşalei lui, adevărate saă
plăsmuite, şi el
nu apuca sa putregâscă, când alt cap îi lua locul.
Nimeni nu îndrăsnia a grăi împotriva lui, cu cât
mai vîrtos a
lucra ce-va. O gvardie numerâsă de lefegii Albanezi, Sârbi,
Unguri, isgoniţi pentru relele lor fapte, își aflaseră
scăpare lângă
Alexandru, care, plătindu-i bine, îi avea hărăziţi ; iar
oștile moldovene, sub căpitani, creaturi ale lui, le ţinea pe margini
; slobodind însă pe ostași pe la casele lor, le mărginise în
puţin număr.
Într'o di, el se plimba singur prin sala palatului domnesc
. Avusese o lungă vorbă cu Moţoc, care intrase iar în favor
și care
eşia, după ce îi înfăţișase planul unei noiă contribuţii. Se părea
neastâmpărat, vorbia singur şi se cunoscea că meditâză vre-o noiiă
morte, vre-o noiiă daună, când, o ușă lăturalnică desehidându-se
,
lăsă să intre Dmna Rucsanda.
La mârtea părintelui ei, a bunului Petru Rareș, care —
dice
cronica — cu multă jale și mâhniciune a tuturor s'a îngropa
t în
sfinta mănăstire Probota, zidiră de el, Rucsanda rămăsese în
fragedă vârstă, sub tutoratula
doi fraţi mai mari, Iliaș şi Ştefan. Iliaș,
urmând în tronul părintelui săi, după o scurtă şi desfrânată
domnie, se duse la Constantinopol, unde îmbrăţișă mahometismul,
şi, în locul lui, se sui pe tron Ştefan. Acesta fu mai răi decât
fra-
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tele săii ; începu a sili pe străini şi pe catolici a-și lepăda
legea,
şi multe familii bogate, ce se locuiseră în ţară, pribegiră
din pricina acâsta, aducând sărăcie pămîntului şi cădere negoţului
. Boerii,
care cei mai mulţi erai încusetiţi cu Polonii și cu
Ungurii, se
supărară şi, corespungându-se cu boerii pribegi,
hotărîră peirea

lui.

Pote ar mai fi întârgiat

a-şi

pune

în lucrare planul,

dacă

destrânarea lui nu l-ar fi grăbit. Întro di, când se afla la
'Țuţora,
ne mai așteptând sosirea boerilor pribegi, boerii ce erai
cu dînsul,
ca să nu-l scape, aii tăât frânghiile cortului, sub carele
el şedea,

şi, dând năvală, l-ai ucis.

Acum numai Rucsanda rămăsese din familia lui Petru
Rareș,
şi pe dînsa boerii ucigaşi o hotăriseră a fi soţie unui
Gre-cărui
numit Joldea, pe care ei îlaleseră de Domn. Dar Lăpuşnân
ul, ales
de boerii pribegi, întâmpinând pe Joldea, îl birui şi, prindând
u.l, îi
tăiâ nasul şi-l dete la călugărie; şi, ca să tragă inimile norodulu
i în
care viia încă pomenirea lui Rareș, se însură și luă el pe
fiica lui.
Ast-fel gingașa Rucsanda ajunse a fi partea biruitorului.
Când intrâ în sală, ea era îmbrăcată în totă pompa
cuvenită
unei soţii, fiice şi surori de Domn.
Peste zobonul de stofă aurită, purta un benișel
de felendreş
albastru, blănit cu samur, ale căruia mânice atârnai
dinapoi; era
încinsă cu un colan de aur, ce se închidea cu mari
paftale de matostat, împrejurate cu pietre scumpe; iar pe grumazii
ei atârna
o salbă de multe şiruri de mărgăritare. Șlicul de
samur, pus cam
într”o parte, era împodobit cu un surgucii alb şi
sprijinit cu o
il6re mare de smaragde. Părul ei, după moda de atunci,
se împărţia despletit pe umerii şi spatele sale. Figura ei avea
acea frunuseje, care făcea odinidră vestite pe femeile României, şi
care se
găsesce rar acum, degenerând cu amestecul naţiilor străine.
Ea

însă era tristă și tânjitore, ca florea expusă arşiţei s6relui, ce nu

are nimic

s'o umbrâscă.

Ea văguse murind pe părinţii săi, privise

pe un frate lepâdându-şi religia, şi pe cel-l-alt ucis; şi mai

întâi

hotărită de obște a fi soţia lui Joldea (pe care nici îl
scia), acum.
fusese silită de aceâşi obște, care dispunea de inima ei,
fără a o
mai întreba, a da mâna lui Alexandru Vodă, pe care
cinstindu-l

și supuindu-i-se ca unui bărbat, ar fi voit să-l iub6scă, dacă
ar fi

aflat în el cât de puţină

Apropiindu-se,

simţire

omenâscă.

.

.

se plecă şi-i sărută mâna. Lăpuşnânul o apucâ

de mijloc şi ridicând-o ea pe o pană, o puse pe genunchii
sti,
— Ce veste, frumâsa mea Dâmnă ? dise el, sărutând-o
pe frunte;
ce pricină te face astădi, când nu-i s&rbătore, a-ţi lăsa fusele
? Cine

te-a trezit așa de diminâţă?

—
—

care

Laerămile

strigă

jupâneselor

răsplătire la
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vă4uve,

Domnul

care

se varsă la uşa mea,

şi

Cristos și la Sfinta Născătâre,

pentru sângele care verși.
Lăpușnânul, posomorîndu-se, desfăcu braţele; Rucsanda cădu
la picidrele lui.
— O bunul meii Doma! vit6zul meii soţ! urmâ ea, destul! Ajungă
-atâta sânge vărsat, atâtea văduve, atâţia s&rmani! Gândesce că
Măria Ta eşti prea puternic şi că nisce săraci boeri nu-ţi pot strica.
-Ce-ţi lipsesce Măriei Tale 2 N'ai cu nimeni răsboiii ; Țara este liniş“tită și supusă. Eu, Dumnedeii scie, cât te iubesc! Și copiii Măriei
Tale sînt îrumoşi şi tineri. Judecă, că după vi6ţă este şi mOrte şi
-că Măria Ta eşti muritor şi ai să dai sâma! Pentru că cu mânăstirile nu se răscumpără sângele, ci mai ales ispitesci și înfrunţi
pe Dumnedeii, socotind, că, făcând biserici, îl poţi împăca, şi...
-— Muere nesocotită ! strigă Lăpuşnânul, sărind drept în picidre,

şi mâna lui prin deprindere ss rezemă pe junghiul din cingătârea
sa; dar îndată, stăpânindu-se, se plecă şi, riidicând pe Rucsanda
de jos:
— Dâmna mea! îi dise, să nu-ţi mai scape din gură ast-fel de
vorbe nebune, că, dă, nu sciu ce se pâte întâmpla. Mulţumesce
Sfintului mare mucenie Dimitrie, isvorîtorul de mir, al cărui hram
se prăznuesce la biserica ce noi i-am făcut la Pângăraţi, că ne-a
oprit de a face un păcat, aducându-ne aminte că ești mama copiilor

noștri.
— De aş sci că mă vei şi omori, nu pot să tac. Eri, când voiam
să intru, o jupânâsă cu einci copii s'a aruncat înaintea rădvanului
mei și m'a oprit, arătându-mi un cap țintuit în pârta curţii. Ai
să dai sâma, Dâmnă! îmi gise, că laşi pe bărbatul tăi să netae
părinţii, bărbaţii și fraţii... Uită-te, Dâmnă. acesta-i bărbatul mei,
tatăl copiilor acestora, care ai r&mas săraci ! Uită-te — şi îmi arată
capul sângeros, şi capul se uita la mine grozav! — Ah stăpâne!

De atunci neîneetat văd capul acela și mi-e tot frică!

Nu

pot să

m&

odihnesc!
— Şi ce vrei ? întrebă Lăpuşnânul zîmbind
— Vreaii să nu mai verși sânge, să încetezi cu omorul, să nu
-mai văd capete tăste, că sare inima din mine.
— ţi făgăduese că de poimâne nu vei mai vedâ, răspunse
Alexandru Vodă ; și mâne îţi voi da un l6c de frică.

—

Cum ? ce vrei

să dici?

— Mâne vei vedâ. Acum, dragă Dâmnă, du-te de-ţi vedi copiii
şi caută de casă cum se cuvine unei bune gospodine, şi pune la
cale să ne gătâscă un ospăț, căci mâne dai masă mare boerilor.
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Dâmna Rucsanda eși după ce iarăși îi sărută mâna. Bărbatul '
i
s&ii o petrecu până la uşă.
— Ei! pus-ai tOte la cale, întrebă el, viind grabnic către armașul
să&il, care intrase atunci ?
"— "Tot este gata.
— Dar 6re vor veni ?
— Vor veni.
III.
Capul

lui

De cu sâră se făcuse de scire tuturor boerilor
a doiia di, fiind sărbătâre, la Mitropolie, unde era să
ca să asculte leturghia, și apoi să vie să prânzâscă
Când sosi Alexandru Vodă, sfinta slujbă începuse,

toți adunaţi.

Moţoc

să
fie
la
şi

vrem...

se adune a
şi Domnul,
curte.
boerii erait

Impotriva obiceiului săi, Lăpuşnânul în diia aceea era îmbrăcat cu t6tă pompa domnâscă. Purta corâna Paleologilor. și,
peste dulama poloneză de catifea stacojie, avea cabaniţa turcâscă.
Nici o armă nu avea alta decât un mie junghiii, cu prăselele de
aur; iar printre bumbii dulămii, se zăria o zea de sîrmă.
După ce a ascultat sfinta slujbă, s'a coborit din strană, s'a
închinat pe la icâne şi, apropiindu-se de racla Sfîntului I6n cel
Noii, s'a plecat cu mare smerenie şi a sărutat m6ştele Sfintului.
Spun că în minutul acela el era fârte galben la faţă și că racla
sfintului ar îi tresărit.
.
.
După acesta, suindu-se iarăşi în strană, se înturnă către boeri

!

şi dise:

«Boeri d-vâstră! De la venirea mea cu a doita domnie şi până
astădi, am arătat asprime către mulţi; m'am arătat cumplit, răi,

vărsând sângele multora. Unul Dumnedeii scie, de nu mi-a părut
rău şi de nu mă căese de acâsta; dar d-vâstră sciți că m'a silit

numai dorinţa de a ved6 contenind gâlcevurile şi vîndările unora
şi altora, care ţintiai la risipa Ţării şi la peirea mea. Astădi sînt
alt-fel trebile. Boerii şi-att venit în cunoscinţă ; au vădut că turma

nu pâte fi fără

păstor,

pentru

că

dice

păstorul şi se vor împrăscia oile».
«Boeri d-vâstră! să trăim de acum

Mântuitorul:
în

pace,

«Bate-voiii

iubindu-ne,

ca

nisce îraţi, pentru că acâsta este una din cele gece porunci: Să:
iubesci pe apropele tăi, ca însu-ți pe tine, şi să ne ertăm unii pe

alţii, pentru că sîntem muritori, rugându-ne Domnului nostru Isus
Cristos» — își făcu cruce — «să ne erte nouă greșalele precum
ertăm şi noi greșiţilor noştri»,

—
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Sfârşinăd acâstă deşenţată cuvîntare, merse în mijlocul bisericii,
și, după

ce se închinâ

iarăși, se

înturnă

spre norod

drâpta şi în stânga, gicând:

în faţă, în

Eritaţi-m& Gmeni buni, și boeri d-vâstră!
Pumnegeit să te erte, Măria Ta! r&spunseră toţi, afară de
doi juni boeri, ce staii g? nditori, rezemaţi de un mormânt, lângă
ușă ; însă nimeni nu le-a luat sâma.
|
Lăpuşnânul eşi din biserică, poftind pe boeri să vie ca să ospăteze împreună : și, încălecând, se înturnă la palat. Toţi se împrăsciară.
— Cum îți pare ? dise unul in boerii care i-am văgut că nu
ertase pe Alexandru Vodă.
— Te sfătuese să nu te duci astădi la dînsul la masă, respunse
cel-llalt; şi se amestecară în norod. Aceştia erai Spancioe şi
Stroici.
La curte se făcuse mare gătire pentru ospăţul acesta. Vestea
se împrăsciase că Domnul se împăcase cu boerii; şi boerii se
bucuraii de o schimbare, ce le da 'nădejde că vor put6 ocupa
iarăşi posturi, ea să adune noiiă avuţie din sud6rea ţăranului. Cât
pentru norod, el era indiferent ; el din împăcarea acâsta nu aștepta
vre-un bine, nici prepunea vre-un răi, Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru Vodă ; cârtia numai asupra ministrului său
—
—

Moţoc, care întrebuința creditul, ce avea la Domn,

spre împilarea

glotei. Căci, de și erait necontenite jalobele obștei pentru jafurile
Jui Moţoc, Lăpuşn6nul, sai nu răspundea, sait nu le asculta.
Câsul prânzului apropiindu-se, boerii începură a veni călări,
întovărăşiţi fie-care de câte doiă-trei slugi. Luară sâma însă că
curtea era plină de lefegii înarmaţi și că patru tunuri staii îndreptate spre pOrtă; dar socotiaii că sînt puse pentru a serba, după
obiceiii, ceremonia prin salve. Unii pâte că-și prepuneaii vre-o
cursă, dar, o dată intrând, nu se mai puteaii înturna, căci porţile
eraii străjuite și păzitorii porunciţi a nu lăsa să 6să nimeni.
Adunându-se boerii, 47 la număr, Lăpușn6nul, se puse în capul.
mesei, având la drâpta pe logofătul Trotuşan şi în stânga pe.
Moţoe.—Începură a dice din surle, şi bucatele se aduseră la masă.
În Moldova, pe vremea aceea, nu se introdusese încă moda

“mâncărilor alese. Cel mai mare ospăţ

se cuprindea în câte-va fe-

luri de bucate. După borşul polonez, veniaii mâncări grecesci fierte
cu verdeţuri, care plutăai în unt; apoi pilatul turcesc, şi, în sfârşit,
fripturile cosmopolite. Pânza mesei şi şervetele erai de filatii
ţesute în casă. Tipsiile, pe care aduceaii bucatele, talgerile și paha-

rele eraii de argint. Pe lângă perete stai așegate mai multe ulcidre

— 351—
pântecâse pline de vin de Odobesci şi de Cotnar, şi la spatele
fiesce-căruia boer dvoria câte o slugă, care «dregea». Tâte aceste
slugi eraii înarmate.
În curte, pe lângă doi junci și patru berbeci fripţi, eraii trei
boiobâce desfundate, pline de vin; slujitorii mâncau şi beau;
boerii mâncai şi bea. Acum capetele începuseră a se înfierbînta :

vinul îşi făcea lucrarea, boerii

închinaii şi urat pe Domn

cu vi-

vate sgomotâse, la care r&spundeaii lefegiii prin chiote, tunurile
prin bubuiţ.
Acum era aprâpe a se scula de la masă, când Veveriţă ridicâ
paharul şi închinând gise : «Să trăesei întru mulţi ani, Măria Ta!
Să stăpânesci "Țara în pace, şi milostivitul Dumnegeii să te întărâscă în gândul ce ai pus, de a nu mai strica pe boeri şi a bântui
norodul...
W'apucâ să sfârşâscă, căci buzduganul armașului, lovindu-l
drept în frunte, îl dobori la pămînt.
—A ! voi ocărîţi pe Domnul vostru ! strigă acesta ; pe ei flăcăi!—
In minut, toți slujitorii de pe la spatele boerilor, scoțând junghiurile îi loviră ; şi alți ostaşi, aduşi qe căpitanul de lefegii, intrară
şi se năpustiră cu săbiile în ei. Cât pentru Lăpuşnânul, el luase
pe Moţoc de mână și se retrăsese lângă o ferâstră deschisă, de unde
privia măcelăria ce începuse. El rîdea; iar Moţoc, silindu-se a
rîde, ca să placă stăpânului, simţia părul sbârlindu-i-se pe cap și
dinţii s&i elănţănind. Şi cu adevărat era grâză a privi acâstă scenă
sângerâsă. —- Inchipu6scă-şi cine-va, înti'o sală de cinci stânjeni
lungă și patru de lată, o sută şi mai mulţi Gmeni ucigași şi hotărîți spre ucidere, călăi şi osândiţi, luptându-se unii cu furia
desnădejdei şi alţii cu aprinderea beţiei. Boerii neavând nici o
grijă, surprinşi mişelesce pe din dos, fără arme, cădeaii fără a se

impotrivi. Cei mai bătrâni muriai

făcându-şi cruce;

mulţi însă

din cei mai juni se apăra cu turbare; scaunele, talgerele, tacâmurile mesei se făceaii arme în mâna lor; unii, de şi răniţi, se

încleştaii cu furie de gâtul ucigaşilor, şi, nesocotind ranele ce pri-

miai

îi strîngeau

până îi înnădușiaii.

Dacă

vre-unul apuca

vre-o

sabie își vindea scump viâţa. Mulţi lefegii pieriră, dar, în sfârșit,

nu mai rămase nici-un boer viii. Patru-deci şi șâpte de trupuri
zăceaii pe parchet! În lupta şi trânta acesta, masa se răsturnase;

ulciGrele se spărseseră, şi vinul, amestecat cu sânge, făcuse o baltă
pe lespedile salei.
Odată cu omorul

boerilor,
îugă.

de sus începuse uciderea

vădându-se

Puţini,

Literatură

care

lovite

scăpară

și Stil, cl. IV,

fără de
cu viţă,

Dragomirescu.

şi în curte. Slugile

veste de
apucând

soldaţi, plecară de
a

sări peste ziduri,
93

dase larmă pe la casele boerilor ; şi, invitând pe alte slugi şi 6meni

boeresci, burzuluiseră norodul, şi tot oraşul alergase la pârta curţii,
pe care începuse a o tăia cu securile, Ostașii, ameţiţi de beţie,
făceaii numai o slabă împotrivire. Glota se întărâta din minut în
minut mai mult.
Lăpuşnnul, pe care îl însciințase de pornirea norodului, trimise
pe armașul să-i î.trebe ce vor şi ce cer? Armaşul eși.
— Ei, vornice Moţâce, dise apoi, înturnându-se spre acesta,
spune, n'am făcut bine că m'am mânțuit de r&ii aceştia şi am scăpat

Ţara de o aşa râe?
— Măria Ta ai urmat cu mare înţelepciune, răspunse mârşavul
curtezan ; eii de mult aveam de gând să sfătuese pe Măria Ta la

acâsta, dar văd că înţelepciunea Măriei Tale a apucat mai înainte,
şi ai făcut bine că i-ai tăâţ; pentru-că.... fiind-că.... era să...
— Văd că armaşul întârgie, dise Lăpuşn6nul curmând pe Moţoc,

care se învălmăşia în vorbă. Îmi vine

să

poruncese

să

dea

tunurile în prostimea aceea. Ha, cum socoţi și dumnâta ?
— Așa, aşa, să-i împrăseie cu tunurile; nu-i vr'o pagubă

muri câte-va sute de mojici, de vreme ce ai perit
Da, să-i ombre de istov.
— ME aşteptam saud asemenea răspuns,

nânul, dar să vedem

atâția

cu
cor

boeri,

qise cu oţerire Lăpuș-

întâi ce vor.

In vremea acâsta, armașul se sui pe porta curţii și, făcând
semn, strigâ : <Omeni buni! Măria Sa Vodă întrâbă ce vreţi și ce
cereţi ? și pentru ce aţi venit așa cu zurba ?»
Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se aştepta la asemenea
întrebare. Venise, fără să scie pentru ce a venit şi ce vrea. Incepu
a se stringe în cete, cete, și a se întreba unii pe alții ce să câră.
In sfârşit, începură a striga:
— Să mieşoreze dăjdiile! — Să nu ne zapei6scă!
-- Să nu ne mai împlinâscă! — Să nu ne mai jefuâscă!
— Am rămas săraci ! — N'avem banj ! — Ni i-ai luat toţi Moţoc!

Moţoc! — El ne belesce şi ne pradă!

— EL sfătuesce pe Vodă !—

Să moră!

—

Moţoc să mâră!— Capul

Acest din urmă

cuvînt,

lui Moţoc vrem!

găsind

un

ecoi

în tâte

inimile,

fu ca

o schintee electrică. Tote glasurile se făcură un glas, şi acest glas
striga : <capul lui Moţoc

—

vrem»!

Ce cer? întrebă Lăpușnânul,

vădând

pe

armaşul

intrând.

— Capul vornicului Moţoc, răspunse.
— Cum ? ce ? strigă acesta sărind, ca un om ce calcă pe un şârpe ;
m'ai audit bine, fărtate! Vrei să şuguesci, dar nu-i vreme de şagă.

—
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Ce vorbe sînt aceste! Ce să facă cu capul
surd ; mai audit bine!

mei?

Iţi spun că ești

— Ba forte bine, dise Alexandru Vodă, ascultă singur ! Strigările

ior se aud de aici.
In adevăr, ostașii ne mai împotrivindu-se, norodul începuse a
se căţăra pe ziduri, de unde striga în gura mare: Să ne dee pe
Moţoc! Capul lui: Moţoc vrem!
— Oh! păcătosul de mine! strigâ ticălosul ; Maică Prea Curată
Feci6ră, nu mă lăsa să mă prăpădesc!...
Dar ce le-am făcut eit 6menilor acestora ! Născătâre de Dumnenegei, scapă-mă de primejdia acâsta, și mă jur să fac o biserică,
să posiese cât voiii mai. av6 dile, să ferec cu argint icâna ta cea
făcătre de minuni de la mănăstirea Nâmţului! Dar, milostive
Dâmne, nu-i asculta pe nisce proşti, pe nisce mojici. Pune să dee
cu tunurile într'înşii... Să mâră toţi! Eii sînt boer mare; ei sînt
nisce proști !

— Proşti dar mulţi, răspunse Lăpușnenul cu sânge
omor o mulţime de Gmeni pentru un om, nu ar fi păcat
dumneta singur. Du-te de mori pentru binele Moșiei
cum diceai însu-ți, când îmi spuneai că nu mă vrea,

rece; să
? Judecă
dumitale,
nici mă

iubesce Țara. Sînt bucuros că-ţi răsplătesce norodul pentru slujba
ce mi-ai făcut, vingându-mi 6stea lui Anton Secheli şi mai pe urmă

lăsându-mă și trecând în partea Tomşi.
— Oh! nenorocitul de mine! strigă Moţoc, smulgându-şi barba ;.
căci de pe vorbele tiranului înţelegea, că nu mai este scăpare
pentru el. Incai lăsaţi-mă să mă due, să-mi pun casa la cale! Fia-vă
milă de jupânâsa şi de copilașii mei! Lăsaţi-mă să mă spovedesc!

Şi plângea, și ţipa, și suspina.
-- Destul,

strigâ Lăpuşnânul, nu te mai boci, ca o musre! Fii
Român verde. Ce să te mai spovedesci ? Ce ai să spui duhovnicului ? că eşti un tâlhar și un vîndător ? Asta o scie tâtă Moldova.
Haide ! luaţi-l, de-l daţi norodului; şi-i spuneţi că ast-fel plătesce
Alexandru Vodă celor ce pradă Țara.
Indată armașul şi căpitanul de lefegii începură a-l târîi. Ticăitul
boer răcnia, cât putea, vrând să se împotrivâscă; dar ce puteai
bătrânele lui mâni împotriva celor patru braţe sdravene care îl
trăgeaii ! Vrea să se sprijinâscă în picidre, dar se împiedica de
trupurile contraţilor săi şi luneca pe sângele ce se închegase pe
lespedi. In sfârșit, puterile îi slăbiră şi sateliții tiranului, ducâniu-l

pe porta curţii, mai mult mort decât viii, îl îmbrâneiră în mulţime.
Ticălosul boer cădu în braţele idrei acesteea cu multe capete,
care într'o clipâlă îl făcu bucăţi.

—
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— Iată cum plătesce Alexandru Vodă

la

cei

ce

pradă Țara!

diseră trimişii tiranului.
— Să trăâscă Măria Sa Vodă! ră&spunseră glâta. Şi, mulţumindu-se de astă jerttă, se împrăsciâ
In vreme ce nenorocitul Moţoc peria ast-fel, Lăpuşnânul porunci
să ridice masa şi să strîngă tacâmurile; apoi puse să reteze
capetele ucişilor, şi trupurile le aruncâ pe ferâstră. După aceea
luând capetele, le așegă în mijlocul mesei pe încet şi cu rânduslă,
puind pe ale celor mai mici boeri dedesupt
şi pe a celor mai
mari de-asupra, după nâm şi după ranguri, până ce făcu o piramidă de patru-deci-și-şâpte căpăţini, vârtul căreia se încheia prin
capul unui logofăt mare. Apoi, spălându-se pe mâni, merse la o
ușă lăturalnică, trase zăvorul și drugul de lemn, care o închidea

şi intrâ în apartamentul Dâmnei.

De la începutul tragediei acesteia, Dâmna Ruxandra, nesciind
nimic de cele ce se petrecea, era îngrijată. Ea nu putea afla
pricina sgomotului ce audise, căci, după obiceiul vremii de atunci,
femeile nu eşiaii din apartamentul lor, și slujnicele nu se puteaii
risca în mijlocul unei oştimi ce nu cunosceaii ce este disciplina.
Una din ele, mai îndrăsnâţă, eşind, audise vorbă, că este zurba
asupra lui Vodă, și adusese acâstă veste stăpânei sale.

Buna Domnă, temându-se de furia norodului, era speriâtă,

şi,

când a intrat Alexandru, a găsit-o rugându-se dinaintea ic6nei,
având copiii pe lângă diînsa.
— A! strigă ea, slavă Maicei Domnului, că te văd. Mi-a fost
tare frică.

— Pentru aceea, precum ţi-am făgăduit, ţi-am găsit un

l&e de

frică. Vino cu mine, Domnă.
— Dar ce ţipete se augiai ?

— Nimic. Slujitorii s'au
Dicând

fost

acestea, luă pe Ruxanda

luat la
de

mână

sfadă,

dar

și o aduse

sau

liniștit.

în sală.

Intru vederea grozavei privelişti, ea slobodi un țipăt
şi leşinâ.

strașnie

— Femeea tot femee, dise Lăpuşnenul, zimbind ; în loc să se
bucure, ea se sperie. Și, luând-o în braţe, o duse în apartamenteie
ei. Apoi, înturnându-se iarăși în sală,- găsi pe căpitanul de lefegii
şi pe armaşul aşteptându-l.
— "Tu pune să arunce peste zid hoiturile cânilor acestora, iar

tivgele lor să le înșire pe zid, gise lefegiului. Iar tu, adresându-se

către armaș, să-mi pui mâna pe Spancioe şi pe Stroici.
Insă Stroici şi Spancioe erai acum aprope de Nistru.

îi ajunseră tocmai când treceaă hotarul:

Gonaşii

-

—
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— Spuneţi celui ce v'aii trimis,
vom vedâ până a nu muri!

—
strigâ

către ei Spancioc, că ne

IV.
De mă voiu scula, pe mulţi am
să popese şi eu.

Patru ani trecuseră de la scena acâsta, în vremea cărora Alexandru Vodă, credincios făgăduinţei ce dase Dâmnei Ruxanda,
nu mai tăâse nici un boer. Dar, pentru ca să nu uite dorul lui
cel tiranic de a vedâ suteriri omenesci, născoci feluri de schingiuiri.
Scotea ochi, tăia mâni, ciuntia și seca pe care avea prepus;
nsă prepusurile lui erai părelnice, căci nimeni nu mai cuteza a
cârti cât de puţin.
Cu tâte acestea era neliniştit, căci nu putuse pune mâna pe
Spancioc şi pe Stroici, care şedeai la Camenița, așteptând şi pândind vreme. De și avea doi gineri grafi, cu mare influenţă la
curtea Poloniei, era îngrijit de acești doi boeri, să nu învite pe
Poloni, care nu căutaii decât pretexte spre a intra în Moldova;
dar aceşti doi Români erai prea buni patrioţi, ca să nu judece
că r&sboiul şi venirea oștilor străine ar fi fost peirea Patriei.
Lăpușnânul le scrisese în mai multe rânduri, ca să vie, legânGu-se prin cele mai mari jurăminte, că nu le va face nimic, dar
ci sciaii cât preţuesce jurămîntul lui. Ca să-i privegheze mai de
aprâpe, se mutâ în cetatea Hotinului, pe care o întări mai cu osebire ; însă aci se bolnăvi de ling6re. Bâla făcu repedi înaintări și

în curând

tiranul se vădu la uşa mormîntului.

|

In

delirul frigurilor, i se părea că vede tâte jertfele crugimii
sale fiorâse şi ameninţătâre, îngrozindu-l și chemându-l la judecata
Dumnedeului dreptăţii. In deșert se învârtia în patul durerii, căci
nu putea afla răgaz.
Chemând pe Mitropolitul Teofan, pe Episcopi şi pe boeri şi,
spuindu-le că se simte sosit la sfârşitul vieţii, îşi ceru ertare de
la toţi, umilindu-se; pe urmă, îi rugâ să le fie milă de fiul săi
Bogdan, pe care îl lasă moștân Scaunului, și să-l ajute
; căci, fiind
în fragedă vârstă, înconjurat de puternici vrăşșmași, nu se va

putea apăra nici pe sine, nici pe Țară, de nu va fi unire între boeri,
şi de nu vor avâ dragoste și supunere către Domn. «Cât pentru
mine», urmâ a dice, «de mă voii şi ridica din b6la acâsta, sînt hotărit a m& duce la călugărie în mânăstirea Slatina, unde să mă
spăşesc, câte gile îmi va mai lăsa Dumnegeii. Deci, vă rog, părinţi
arhierei, de mă veţi vea& aprâpe de mârte, să mă tundeţi călugăr...»

—
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Nu putu vorbi mai mult. Convulsiile îl apucară şi, un leşin
grozav, ca mârtea, îi îngheţă trupul, încât Mitropolitul şi Episcopii,
credând că se sfârşesce, îl călugăriră puindu-i nume Paisie, după
numele: Petru, ce avea până a nu se face Domn.
După acâsta. salutând pe Dâmna Ruxanda de regentă în vremea minorităţii fiului ei, proclamară pe Bogdan de Domn.
Apoi
îndată porniră stafetele pe la boerii din ţară și emigraţi, şi pe la
căpitanii oştilor.
Abia amurgise, când Stroici şi Spancioc sosiră.
Descălecând pe la gazde, alergară cu pripă la cetate. Cetatea
era mută și pustie, ca un mormînt de uriaş. Nu se audia decât
murmura valurilor Nistrului, ce isbia regulat stâncâsele ei eeste,

sure şi gâle, şi strigătul monoton al ostașilor de strajă, care, întru

lumina

crepuscului,

se zăriaii rezemaţi

Lăpușnânul se trezise din letargia sa.
Deschidând

la picădrele
dinsul

şi se

ochii, vădu

sale,
vădu

doi. călugări

neclintiţi, ca
acoperit

poteap. Vru să ridice

mâna

doiă

pe lungile lor lănci.
stând

statui de

cu o rasă;

pe

la cap

şi altul

bronz; se uitâ pe

căpătâiul

şi se împiedecâ

lână, 1 se păru că vis6ză și iarăși
dându-i peste puţin, vădu acelâși
călugării.

unul

săi

sta

un

în nisce metanii de

închise ochii; dar,
lucruri, metaniile,

redeschipoteapul,

— Cum te mai simţi, frate Paisie ? îl întrebă unul din monahi,
vădându-l că nu dârme.
Numele acesta îi aduse aminte de tâte cele ce se petrecuseră.
Sângele întinsul începu a fierbe; şi, sculându-se pe jumătate:
— Ce pocitănii sînt aceste ? strigâ. A! voi vă jucaţi cu mine!
Afară boaite! Eșiţi, că pe toţi vă omor! Şi căutao armă pe lângă
el, dar, negăsind decât poteapul, îl asvârli cu mânie în capul unui
călugăr,
|
Intru audul strigătelor lui, Dâmna cu fiul ei, Mitropolitul, boerii,
slugile, intrară toţi în odae.
Chiar atunci, cei doi boeri veniseră şi stai ascultând la ușă.
— A! voi m'aţi călugărit, strigă Lăpuşnânul, cu glas răguşit

și sperios; gândiţi că veţi scăpa de mine ? Dar să ve 6să din minte!

Dumnegei sai Dracul mă va însănătoşi, şi...
— Nenorotite, nu huli! îl curmâ Mitropolitul; uiţi că ești în
cesul morţii! Gândesce, păcătosule, că eşti monah, nu mai eşti
Domn ! Gândesce că prin hulele și strigările tale sperii pe astă
femee nevinovată și acest copil, în'care se r6zemă nădejdea Mol-

dovei...
—

Boaită

făţarnică ! adăugă

bolnavul,

sbuciumându-se

a

se

—
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scula din pat, tacă-ţi gura; că ei, care te-am făcut Mitropolit, ei
te desmitropolese. M'aţi popit voi, dar de mă voiu îndrepta, pe
mulţi am să popesc şi eul. Iar pe căţâia asta voiii s'o taii în patru
bucăţi, împreună cu ţincul ei, ca să nu mai asculte sfaturile boaitelor
şi a dușmanilor mei. Minte acel ce dice că sînt călugăr! Ei nu
sînt călugăr, sînt Domn! Sînt Alexandru Vodă!... Săriţi flăcăi!
Unde-s voinicii mei ?... Daţi! daţi de tot! Eitvă poruncesc. Ucideţi-i
pe toţi !...: Nici unul să nu scape!.. A! mă înnăduş!... Apă! apă!
apă! — şi căgu r&sturnat pe spate, horcăind de turbare şi de
mânie.
Dâmna şi Mitropolitul eșiră. La uşă îi întâmpinară Stroici şi
Spancioe.
— Dâmnă ! dise Spaneioe, apucând de mână pe Ruxanda, omul
acesta trebue să mâră numaidecât. Iată un praf, pune-l în băutura lui...

— Otravă! strigâ ea, înfiorându-se.
— Otravă, urmă Spancioc. De nu va muri îndată omul acesta,
viâța Măriei Tale și a copilului acestuia este în primejdie. Destul
a trăit tatăl şi destule a făcut. M6ră tatăl, ca să scape fiul.

O slugă eși.
—

Ce este ? întrebă

.
Dâmna.

— Bolnavul s'a trezit şi cere apă și pe fiul săii. Mi-a dis să nu
mă

due fără el.
— Oh! vrea să-l omâre, răcni duisa mamă, strîngând cu furie
copilul la sîn.
— Nu-i vreme de stat în gânduri, Dâmnă, adăogi Spancioe.
Adu-ţi aminte de Dâmna lui Ștefăniță Vodă şi alege între bărbat
și între fiii
— Ce dici, părinte ? dise sărmana femee, înturnându-se cu ochii
lăcrămători spre Mitropolit.
— Crud şi cumplit este omul acesta, fiica mea; Domnul Dumnedeii să te povăţuâscă. lar ei: mă duc să gătese tot pentru purcederea n6stră cu noul nostru Domn ; și pe cel vechii, Dumnedeii
să-l erte şi să te erte şi pe tine. Dicând acestea, cuviosul Teofan
se depărtă.
Ruxanda luâ un pahar de argint, plin de apă, pe care-l aducea
sluga ; şi apoi, machinalicesce şi silită mai mult de boeri, lăsă să
cadă otrava în el. Boerii o împinseră în camera bolnavului.

— Ce face? întrebă Spancioc pe Stroici, carele crăpase uşa și
se uita.

— Intrâbă de fiul săii, dice că vrea să-l vadă— cere de bâut—
Dâmna

tremură
— îi dă paharul— nu vrea

să-l ia!...

—
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Spancioc sări şi seâse junghiul din cingăt
âre.
— Ba îl ia, bea... Să-ţi fie de bine, Măria
Ta!
— Ruxanda eși tremurândă şi galbenă,
și rezemându-se de
perete:
— Voi să daţi s6mă înaintea lui Dumne
gei, dise suspinând,
că voi mv'aţi făcut să fac acest păcat.
Mitropolitul veni:
— Să mergem, gise Dâmnei,
— Dar cine va căuta pe nenorocitul
acesta ?
— Noi, răspunseră boerii,

— Oh!

părinte, ce mă făcuși să fac! gise Domna

către Mitro-

politul şi se duse cu el, plângând.
Amândoi boerii intrară la bolnav.
Otrava încă nu începuse a-şi face lucrar
ea. Lăpuşnânul sta
întins cu faţa în sus, liniștit, dar forte
slab. Când intrară boerii,
el privi îndelung şi, necunosecânduii,
îi întrebă cine sînt şi ce
voesce ?
— Ei sînt Stroici, x&spunse acesta,
.
— Şi ei Spancioe, adăogă cel-l-alţ; şi
aceea ce voim e să te
"vedem până a nu muri, cum ţi-am făgădu
it.
— Oh! vrăşmaşii mei! suspinâ Alexandru.
— Ei sînt Spancioc, urmă acesta, Spancioc
pe care ai vrut
să-l tai, când ai ucis 47 de boeri, şi care
a scăpat din gh6rele tale!
Spancioe, a cărui avere ai jefuit-o, lăsându-i
femeea şi copiii să
cerșetorâscă pe la ușile ereștinilor.
— Ah! ce foc simt că mă arde, strigâ bolnavul,
apucându-se cu
mânile de pântece !
— Di: <Acum slobogesce», căci ai să mori. Otrava
lucrâză.
— Oh! m'aţi otrăvit, nelegiuiţilor! Dâmne!
fie-ţi milă de sufletul mei! O ce foc!... Unde-i Dâmna ?
Unde-i copilul mei ?

— S'aii dus și te-aii lăsat cu noi.

.

- S'aii dus şi mai lăsat... mai lăsat cu voi!
Oh! omoriţi-mă
să scap de durere! Oh! înjunghie-mă
tu, tu eşti mai tînăr, fie-ţi
milă! Scapă-mă de durerile ce mă sfâşie
! Injunghie-ms, dise el,
întoreându-se spre Stroici,
,

— Nu-mi voiii spurca vitejeseul junghiii în sângel
e cel pângărit
al unui tiran, ca tine.
|
Durerile cresceai. Otrăvitul se sbuciuma
în convulsii.
—

Oh!

să beau!
—

ată,

strigă, îmi arde sufletul!
gise Spancioc,

luând

oh!

paharul

daţi-mi apă... daţi-mi ce-va
de

argint

ai r&mas drojâiile otrăvii, Bea şi te ră&cor
esce!

de pe

masă

;

—
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— Ba, ba; nu, nu vreaii, dise bolnavul strîngând dinţii. Atunci
Stroici îl apucă şi-l ţinu neclintit; far Spancioc, scoțând cuțitul
din t6că, îi deseleștă, cu vârful lui, dinţii, şi îi turnă pe gât otrava
ce mai era în fundul paharului.
Lăpuşnânul, mugind ca un taur, ce vede trunchiul şi securea
ce o să-l lov6scă, voi a se înturna cu faţă spre perete.
— Ce, vrei să nu mai vedi ? qiseră boerii. Ba se cade, spre
osânda ta, să ne privesci ; învaţă a muri, tu, care sciai numai a
omori. Şi, apucându-l amândoi, îl ţineaii nemișcat, uitându-se la
el eu o bucurie infernală şi mustrându-l.
Nenorocitul Domn se svârcolia în spasmele agoniei ; spume
făcea la gură ; dinţii îi serâşniau, și ochii săi sângeraţi se holbaseră; o sud6re îngheţată, tristă, a morţii prevestitâre, eșia, ca
nisce nasturi, pe obrazul lui. După un chin de jumătate câs, în
sfârșit îşi dete duhul în mânile călâilor săi.
Ast-iel fu sfârșitul lui Alexandru Lăpușnânul, care lăsă o pată
de sânge în istoria Moldovei,
In mănăstirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede şi
astădi portretul lui şi a familiei sale.

C. Negruzzi.

$ 99. Teorie.
— Novelele în care se povestesc
fapte la care iai parte persone cunoscute din
istorie, se numesc
Explhicare.

novele

— Narațiunea

istorice.

«Alexandru

Lăpușnenul>

este

o

novelă istorică, pentru că în ea se povestesc fapte la care Yaiă
parte persone cunoscute din istoria română: Mai întâi Alexandru

Lăpuşnenu Vodă, Ruxanda Dâmna, Vornicul
Spancioc şi Stroici, Mitropolitul Teofan.

Moţoc,

boeriă

$ 100. Teorie. — Deosebirea dintre novela istorică şi istorie sau istoridră este că în novela istorică

poetul caută să dea viţă unui fapt, inventând o
mulțime de amănunte, care se potrivesc şi cu
împrejurările cunoscute din istorie și cu caracterele
personelor istorice. Istoria formâză numai cadrul
în care se petrece faptul cu deosebitele lui mo-

—
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mente inventate. De aceea în novelele istorice găsim
şi părți de prosă, şi anume acolo unde se povestesc
împrejurările istorice în care s'a petrecut faptul.
Explicare. — In novela istorică de mai sus, avem un cadru
de împrejurări cunoscute din Istorie şi pe care poetul ni le
povestesce în prosă. Ast-fel venirea lui Lăpușnenul în a dotia
domnie cu ajutor turcesc, împrejurările în care Ruxanda a

devenit Dâmna lui Lăpușnenul, arderea și distrugerea cetăților,
sint fapte istorice sciute și pe care poetul le povestesce în
prosă. In acest cadru însă el inventeză momente (amănunte),
caracteristice și ie împletesce ast-fel între ele încât ne face să
vedem şi să simțim crudimea caracterului lui Alexandru
Lăpușnenul, viclenia lui Moţoc,” gingășia Roxandei, etc. ca și
când am trăi împreună cu ei, vicța lor. In acestă partea
invențiunii

$ 101.

stă poesia

Teorie.

novelei istorice.

—

Naraţiunile povestind

fapte,

iar faptele trebuind să fie făcute de anume

per-

sone în anume împrejurări, resultă de la sine
că în ori-ce naraţiune va trebui să facem cunosciință cu acele împrejurări şi persone. care scim

că sînt tote lucruri de sine stătătore. Acesta însă
nu o putem face decât descriind acele împrejurări
şi persone. Prin urmare naraţiunile sînt nisce
composiţiuni care pot conţine într'insele și descrieri.
Esplicare. — În novela istorică de mai sus avem mai multe
descrieri:

unele

desvoltate,

precum

e

descrierea

materială

a

îmbrăcămintei lui Lăpușnenul și portretul Domnei Ruxanda,
şi altele mai succinte (resumate), precum neliniștea Dâmnei
Ruxanda în vremea măcelului, chinul lui Lăpuşnenul, etc.

$ 102.

Teorie. —

În ori-ce

naraţiune,

de cele

mai multe ori faptul: ce se povestesce e făcut de
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o personă

mai

însemnată,

care se numesce

per-

sonagiul principal ; acel fapt însă, spre a se desfăşura, cere acţiunea mai muitor alte persone mai
puţin însemnate, personagiile secundare.
In povestirea faptului trebue să se desvolte cu
deosebită claritate caracterul personagiului principal;. cele secundare trebue să rămână mai în
umbră.
Explicare. — Vicţa crudă a lui Alexandru Lăpuşnenu cere
ca personagiul principal să fie însu-și el. Dar pentru ca să
se potă desfășura mai trebue alte personagii secundare care
sînt Dâmna Ruxanda, Vornicul Moţoc, Spancioc, Stroici, Mitro-

politul “Teofan, armașul, căpitanul de lefegii.

OBSERVĂRI STILISTICE.— În acâstă bucată găsim
mai multe particularităţi stilistice importante:
1. Unele care provin din punerea unui cuvînt în locul
altuia, care se numesc figuri de vorbă sai tropi (Figuri,
pentru că prin acâstă înlocuire de cuvinte vorbirea
devine figurată, vie; de vorbă, pentru-că acest efect
resultă din înlocuiri de vorbe):
1. Ast-fel în loc de «poporul sufere», poetul dice «Țara
țară»
geme», făcând doiiă înlocuiri de cuvinte: «popor
loc
în
pus
s'a
schimbare
prima
În
e».
«sufere=—gem
şi
de

cuvintul

care

însemnaâză

o parte

a unui

lucru,

s'a

pus un cuvînt care însemnâză totul în care se cuprinde
acea parte ; căci în adevăr «poporul» este numai o parte
a <Ţării».
Figura de vorbă prin care înlocuim un cuvînt care
însemnâză o parte a unui lucru cu un cuvînt care însemnâză totul din care acel lucru face parte se numesce
sinecdocă. (Vegi Obs. stil. $ No. 49).

În a doia schimbare am pus în loc de cuvîntul care

însemnâză

ceea-ce simte cine-va

când

este într'o stare

—

rea («sufere»),

un
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cuvînt care însemnâză ceea-ce face

cine-va când e în asemenea stare («geme»).

Cu

alte cu-

vinte am pus în loc de cuvîntul care îns6âmnă causa,
un cuvînt care însâmnă efectul acestei cause; căci, în

adevăr, cel ce sufere este nevoit să g&mă, iar cel ce
geme trebue să facă acâsta din pricina unei suferinţe.

Figura de vorbă prin care înlocuim un cuvînt

care

însemn6ză ce-va cu un cuvînt care însemnâză alt-ce-va
care este totuşi în legătură strînsă cu cal dintâi (cum
ar îi causa şi efectul) scim că se numesce metonimie.
Tot figuri de vorbă sînt: metafora şi antonomasa
pe care iarăşi le.cun6scem.
II. Altele, care provin din punerea unei cugetări în
locul alteia așa încât să devină mai vie, şi care se nu-

mesc figuri de cugetare.
Ast-fel poetul
«Să

se terâscă

pune
(Tomșa)

pe Lăpuşnânu

să dică în loc de:

să nu daii peste el, că-l omor:

dice:
«Să se ferâscă să nu dai peste el, de nu vrea să fac din ciolanele lui surle şi din pielea

lui, cdptuşela

dobelor

mele».

Tot așa, când Roxanda Dâmna întrâbă pe Mitropolitul Teofan dacă trebue să dea otravă lui Lăpuşnânu,
Mitropolitul în loc să spună dea-dreptul:
«Crud

şi cumplit

e omul

acesta,

fiica mea;

otrăvesce-l =

dice :
«Crud şi cumplit e omul acesta, fiica mea; Domnul Dumnedeii
să te povățutscă. Iar eii mă duc să gitese tot pentru purcederea

nostră cu noul Domn,
te erte şi pe tine».

şi pe cel vechiii Dumnegei să-l erte şi să

Figura de cugetare prin care un scriitor

exprimă o

cugetare nu dea-dreptul, ci prin ajutorul mai multor
altor cugetări, care par'că însemnâză alt-ce-va, dar însemnâză acelaş lucru, se numesce perifrasă.

—

363—

Tot figuri de cugetare sînt: comparaţiunea, gradaţia,
antitesa, ipotiposa, suspensiunea, ironia, exelamaţia, interogaţia, subiecţiunea, personificarea şi iperbola pe
care le-am întâlnit până acum.

Exercițiul 176. — Să se analiseze Alexandru Lăpușnenul,
arătându-se:

1) care sint momentele

pote descompune

faptul

povestit:

mai principale în care se

crudimea

lui

Lăpuşnenu;

2) care sînt persânele care Iaii parte la desfășurarea acestui
fapt și în ce m&sură; 3) cu ce fel de caracter ni le-arată poetul.
Exerciţiul 177. — Să se resume în scris arătându-se clar
exposițiunea, perepeţiile din care se alcătuesce nodul şi desnodămintul.

122.
SFÎNTUL
(Din

GHEORGHE

MIRON

ŞI

FLORICA)

Pe pajiştea din luncă, la umbre r&corâse,
Ce aruncaă pe &rbă răchitele tufâse,
Tot satul mic şi mare se strînse la un loc,
Ca

să

petrecă

vesel

cu

cânturi

și cu

joc.

Căci Sfintul Gheorghe iarăși venise-acum pe lume
Cu mugurii pe crengă, cu Tiurile ?n spume

Cu aerul cel dulce și erba r&sărită,
Chemând

în urmăă vara cea mândru

înflorită.

Și vesel mână 'n mână flăcăi și fete mari
In horă se prinsese la cânt de lăutari,

Săltând cu pepturi june și feţele senine,
Făcend

sub a lor talpe. pămîntul să suspine.

De-o parte pe-un trunchiii mare, pe crbă răsturnat,
Bătrânii împreună la sfat sau aşedat.
Căciula și sumanul cel bun ei îmbrăcase,
lar băţul meșteresce

în c6jă încrestase.

În mijloc sta moș Trochin, ce ani avea o sută;
Frumos povestitorul din vremea cea trecută
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Ținea bătrână frunte în spre pămînt plecată

Pe b&țu-i de corn sdraven cu mâna rezemată.
Ședea în a lui dreptă părintele Arghire,
Ce tâtă dimineța cuvînt de mântuire
„Cetise n cartea sfintă, și mânax netedia

O barbă ca zăpada, la brâu ce-i ajungea.

În
Pe
Ca
E!
Pe
Sub
Să
De

stânga ședea Sâncu cu părul scurt și des,
care tiner încă tot satul l-ai ales
vornic, căci el este cel mai întâi fruntaș.
are oi cinci sute, opt vite la imaș,
rii are o mâră, stupi mulți stai aședaţi
gardul s&i dea-rândul ; €l ține doi argați
caute de pluguri, de vite și livadă
msră şi ocâle, de casă și ogradă.

În jurul lor betrâniă în cerc se grămădise,

Căci, iatacum

moș

Trochin

a spune

se gătise.

Dincolo'n ceea parte, pe erbele plecate,
Betrâne și neveste cu tâte-s aședate;
Sint îmbrăcate astădi cu cațaveci blănâse,
De zestre ce primise în ia de miresă,

Pe cap sînt cu ștergare frumâse

'mbrobodite,

În vârfuri cu țarțamuri subțiri împodobite.

Precum lângă olaltă stat capete de mac,

Așa-s

de-aprâpe

strînse,— și Spun și nu mai tac.

Şi Maria lui Sâncu în mijlocul lor șede;

Pe fața-i neclintită mândria ei se vede
De rangul 'vorniciei şi n&mul Sânculesc ;
De-aceea cele-l-alte prea mult nu o iubesc.
Vecina, mai cu scmă, Vărvara lui Terinte,

Amar

o pismuesce, ș'adese-ori cuvinte

Și vești nepriitâre purtând din casă ?n casă,
A zugrăvit cu negru pe mândra vornices
ă.—

Și încă mai încolo, când ai eșit din luncă,
Copiii mici se jâcă și strigă și s'alungă,

—
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Şi ?n fugă să se 'ntrâcă r&ped a lor picidre;
Pe capul gol, fierbinte ard radele de sore. —
lar hora tot urmeză şi lăutarii cântă,

Și mai voios flăcăii pămintul îl fremântă.
|

Acuma

lăutarii să cânte înceteză;

Cuprinși de ostenelă, pe €rbă se așcdă;
lar jucătorii tineri îndreptă al lor pas
Cu toții spre moș Trochin, al cărui mândru glas
Departe se aude frumos povestitor,
Cum spune ca din carte de sânge și omor,
De hoți voinici din codru și sabie păgână
Și altele grozave din vremea cea betrână.
«Așa copii — urmeză moș Trochin a le spune —
Adi ţara e în pace și vremile sint bune;
Adi n'avem altă grijă mai mare și nevoi,

Decât a ruga cerui ca să ne verse ploi
Măndse peste câmpuri, să crescă pânea mare,
Și râda înmulțită s'aducă 'mbelșugare,
Coșşerul să ne fie cu pâne îndesat
Mai multă decât trebui, să fie de păstrat
Pe vremea când locusta din țErmuri depărtate
Ne vine ca pedepsă de rele și păcate,
Ori apele când varsă, ori seceta cea crudă

Ne strică fâr' de milă un an întreg de trudă.
Dar dile mult mai negre au fost odinidră:
Atunci vecini sălbatici. se aruncaă în Țară
Cu foc și pustiire, și omul nu scia
De mâni va ave încă ce astădi el avea.

Căci nu voia să erte Tătarul
Să fim creștini, să credem

uricios

în crucea lui Cristos;

Și nu voia să erte fudulul Unguren,
Că noi sîntem de viță viteză de Râmlen.
(Căci din betrâni se spune ca n6stră obârşie
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Se trage dintr'o ţară în veci primăvărie,
Unde nu-i ger nici vEnturi, ci numai dulci căldure

Și pâme minunate cresc singure 'n pădure,
Și ceru-i tot albastru ca 'n raiul păminten, —
Şacolo era țara poporului Râmlen).
Precum

în di de

vară,

când

pâmele

sînt câpte

Gândesci a stringe râda; dar iată, peste n6pte,
A cerului mânie adună nori și nori,
Intunecând pămîntul, grozav meninţători,
Jar grindina deodată se varsă sfărmătore,
Stricând pe câmp fânațe, și lanuri, și ogâre,
Și perdi ca printr'un farmec întrega avuţie,

Ajuns fără de veste de negră sărăcie, —
Așa fără de veste se răruia pe Țară
A-tot-sfărâmătore urgia cea tătară.

Atunci orașe, sate, şi 6menii, şi vite
De tătărescul paloș deodată cotropite,
Piereai din astă lume, precum nu ar fi fost,

Și nicăiri scăpare n'aveai nici adăpost,
Bisericile sfinte în praf

le prefăceai,

Odorele bogate, icânele furaii,
Și msștele din raclă și tote cele sfinte,
Călcând, fără de lege, chiar petre de morminte.
Și turma și gireda de rând sai boerâscă

Averile păgâne mergeau să înmulțescă;
Acei puţini din Gmeni ertați de-a lor urgie
Erai mânaţi din urmă ca vite în robie.
Atunci Românii noștri, v&dând ei și vădend,
Că în pustiu se schimbă bogatul lor pămînt,
Ne aduceam aminte de vechiul nostru nem

Și toți, ca unul singur, sumeţ ne ridicam.
(Căci ast-fel e Românul: el simte multă vreme
Dureri și asuprire pân' inima îi geme;

lar, când din nepăsare odată se trezesce,
Pornirea lui grozavă nimica n'o opresce).

)
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Voinici și mari în suflet şi mândri la privire
Ne conduceai la luptă căpitani de oștire.
Boerii 'staii în frunte, apoi boerinașii,
lar fruntea frunţii Domnul era, din toţi ostașii,
|
Ca Sfintul Gheorghe î însu-și, când: prin văsduhuri sbâră
De Dumnedei trimesul, pe dimon să omsre,
Aşa mergea "nainte, cu 'lancia în mână,
Vitezul Domn al Țării spre armia păgână,
Atuncea, vai de dinșii
— !Nu cunoscea răgaz
Ucigătârea armă şi paloșul vitez
Pân' împlântate ?n piepturi dușmane de Tătar
Ne r&sbuna de ori-ce durere şi amar.
Dar, depărtând durerea, noi lupta nu 'ncetam
Pân' ce peste hotare pe dușman n'alungam;
Ș'atunci cu biruință, sumeţi și plini de “fală,
În Țara Tătărescă, dând aprigă năvală,
Ne r&sbunam de eul de care ne-a lovit
Prin răi mai mare încă și încă mâi cumplit.
Fugiau de noi Tătarii departe, pân' la Crim,
Lăsând Bugecu 'n urmă ca jalnic ţintirim,
lar noi duceam acasă din crâncenul „r&sboiti
Robi mulți și r6be multe, pe care, 'n loc de boi,
Îi înjugam la pluguri, să simtă în vecie
Păgân—ul
ce 'nsemneză româna vitejie.
ȘI, rugi cu umilință 'nălțând lui Dumnedei
Că n'a lăsat să peră pe drept poporul stii,
Pe locuri de bătae zidiam o mânăstire

A biruinței n6stre măreță pomenire !»

Așa vorbi moș Trochin; toți ce-l încunjurai,
Cuprinşi ca de un farmec, tăcând

îl ascultai.

Ș'acuma când sfârșise, ca dintr'un vis treziți,
Priviati cu minunare b&trânul, și uimiți.

lar Sâncu

către

tineri acest fel a grăit:

«Ce-i drept, străbunii noștri r&i mult aă pătimit
Literatură

şi Sl,

cl, IV, Dragomirescu.

24
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În vremile trecute; dar acel mare
Ca tâte 'n astă lume,

avea și bunul

răi,
stii;

Căci fală pe atuncea puteai să dobîndesci,
Puteai s'arăţi în luptă viteză cine ești;
Voinicul de mișelul avea deosebire,
Copiilor în urmă lăsai o pomenire

De povestit frumâsă și dulce de cântat
Și nu aveai osinda de a muri uitat.
De-ar fi ca 'n vremea veche la luptă să ne cheme,

De dușman și de morte ei unul nu-m'aș
Ci oțelit în suflet aș merge la r&sboiit...»

teme,

Curmând atunci flăcăii strigară toți: «și noi
Şi noi fără de frică la luptă toți ne-am duce!»
Părintele Arghire, cu drepta făcend cruce,
Atunci așa le dise: «Vorbiţi fără de minte!
La Maica Precurata să facem rugăminte
De mulțămiri, în suflet plecaţi și umiliți,
Că de aceste rele a dat să fim scutiți.
Căci, dacă sînt aceste frumâse de-ascultat,
Prin ele de a trece e reui nemesurat,
Amar și vai de 6meni, când unul Dumnedeii
Din milă în mânie își schimbă gândul săi!»
Şi iar își făcu cruce; iar vornicul, pornit,
Răspunse: «Sciă părinte, că ast-fel de vorbit

E treba preoţescă; în cărţi bisericesci
Aceste

vor fi scrise,

dar piepturi bărbătesci,

Gândiri de vitejie le fac ca să tresară...»
(Flăcăii a lui vorbe cu toți cuviințară);
lar preotul îi dise: « Vorbesci copilăresce;
Decât așa dârzie, mai bine te-umilesce,
Te râgă și te 'mchină la Sfintul Neculai

Să-ţi dee alte gânduri în loc de care ai!
Mai bine ca dârzia sint rugăciuni și post...»
(Nevestele cu tâte de-a lui părere-aii fost).
Ast-fel pornite vorbe mai multe ei și-au spus. .

—

369—

lar sorele pe ceruri, plecând în spre Apus,
S'acoperi pămîntul cu umbre 'ntunecâse,
Tovarășele negre a nopţii fiorâse,
Şi semne vestitâre că-i timp de despărțire,
Ca 'n somn saline trupul a dilei obosire. —

Mergend spre a lor case, în gândul lor tot sună
Cuvintele de luptă din vremea cea străbună,
Căci vii le staă în minte acele ce-ai fost dis
Şi ast-fel lumina-vor noptaticul lor vis.
Iacob

Negruzzi.

$ 103. Teorie. — Când o novelă, fie istorică
sau nu, este scrisă în versuri și printr'acesta poetul îi mai simplifică amănuntele caracteristice, dar
în acelaș timp le mai înfrumuseţeză, atunci ea
devine poemă.
Ezplicare.

—

Bucata

de mai

sus este începutul

unei

nara-

țiuni mai mari, întitulată «Miron şi Florica», în care se povestesce cum Miron, un flăcăă sărac, a ajuns prin meritele lui
să ia în căsătorie pe o fată de 6meni bogați, Florica. In acestă
parte facem cunoscință cu personagiile secundare ale acestei
narațiuni,

Exerciţial 178. — Să se caracteriseze acestă composiție
și să se analiseze în scris caracterul fie-căreia dintre aceste

personagii.

123.
O SERĂ DE VARĂ
Spa HN AMSPrSA cepii ui cOApEAE cintţice ;
SI n8y8piAsp KSMneni WINBHA, MAp'KA KEMA
S| CATSASI Mipeaga ve TpES, MEDES cocice.

Uli gireae, KS MSVET AA zBreAg ANTIC

Aa EA.
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Ip

ANTENE-AAZNATE

Iu

MEMETE

AE

EZTATBPA

Ni

'TPAWEA

CTpirA;

A0p

Buell

MSMZ

Fispa aa cepii agp AE 'TASpi rpEA. ASpM&p4,
Graoaii capia, Biel AA BEP AAEPTA.

CacrăMnzpa ACP CrOMOT Ii-A AANTEASI PANTA
„imene ca ce-A85A KS WOANTE ti c8c8p,
Ji

"N NpER8p.

Mika BimeABUIZ TOT TpEMBpA

„Îurien

A

SHA

EC

CTEAE,

ASE

MănA.

(peviopeacka

CSE

CE AAcz

SyEpBA

Rana

,

SNA;

KATE

Ji onSpi „Mi TOP cATBA „MIMEN A CE BEAEA;
TapziE ACTA CEApZ pACApE-AKSM wi ASHA,
JÎlH KOGE RATEOAATA TOT KAAE KĂ'TE-O CTEA.

AAp KămMnSA ui ApyEASA NASTApSA OCTEHEUITE;
IIli, a8nz-0

Mina ck8pTa,

ui

cOMMBA

A cociT.

Tamepe nperSTinAzii akBMA CrANĂHETE,
Uli

azrpzropii

HSMAY

CASA,

HEKOHTENI'T.

8 noanre MECTE Araa8pi ; Ain MimaokBA Tapici
" FiecrMănTBA ca8 MEA HErPB, AE CTEAE CEMAHAT,
CE "WTiHAE NECTE ASMEA ME 7 BpAUWEAE OAIXHEN
FiCEAZA, KA'TE-AEREA AEUTEANTA W'A BICAT.
"TaMEpE

ECTE

TOTBA

Ii HEMIUIKApE

AINZ.

IIli-8 qpapmek Papă mapyini ne ASME CA Macar:
[imi pSuza

nS ce mima,

Hii

BăTBA

H8 c&cninz,

INi aneae A0pm ABcE, Ii MOpIAE AS CTAT.
1. Heliade-Răduiescv.

$ 104. Teorie. — Naraţiunile poetice care ai de
subiect un anumit fapt din lumea externă — se

numesc — materiale.

PE ar

Tar
e e
e ea re PAPA
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Exphicare. — Composiţia de mai sus este o narațiune 7ndividuală, pentru că arată momentele succesive
mite seri de vară. Acesta o vedem din chiar

ale unei anuînceputul poe-

siei, căci poetul dicend
Era 'n amurgul serii şi srele

sfințise,

ne arată că în acestă composițiune el se gândesce la o anumită seră. Momentele succesive sînt: 1) amurgul; 2) adăpatul
vitelor; 3) mulsul vacilor; 4) eșirea stelelor, aprinderea focurilor, răsăritul lunii; 5) somnul plugarilor; 6 tăcerea întreruptă

de lătratul câinilor şi farmecul nopții.
|
Fie-care din aceste momente pot constitui o descripțiune
ori de câte-ori arată fapte ce se petrec în acelaș timp. Ast-fei
ar pute fi privite ca adevărate descripții punctele 4 și mai cu
semă

6.

|

Acestă naraţiune este poefică, pentru că poetul nu numai
ne zugrăvesce și ne înfățișeză vii aceste momente, dar ne şi
face să simțim frumusețea lor, simțim din ea farmecul acelei
seri de vară parcă
litate.

mai mult

decât dacă

am

fi trăit-o în rea|

Este maferială pentru că de şi se găsesc întrinsa câte-va
note caracteristice din lumea sufletescă (ostenirea plugarului
și adormirea lui), totuşi are mult mai multe din lumea materială, din vieța naturii.

$ 105. Teorie. — Naraţiunile care ati de subiect
un fapt anumit din sînul naturii (precum «sera,
dimineța», «primăvară», cerupțiunea unui vulcan», etc.) şi la care nu iati parte anume persone,
ci numai puterile cunoscute ale naturii (s6rele,

luna, stelele, plantele, animalele etc.) pot fi considerate și ca descrieri, deorece faptul neputând
fi arătat ca făcut de cine-va, pote fi considerat
atunci ca un lucru de

sine

stătător. Naraţiunile

— 372 —
care pot fi considerate şi ca descrieri, se numesc
narațiuni descriptive. Naraţiunile descriptive prin
care se arată un tabloi al naturii se numesc,.ca
şi descrierile poetice cu acelaş conținut,—pasteluri

($ 42).
Ezplicare. — Composiția de mai sus are de subiect un fapt
din sînul naturii: căderea serii, acest fapt nu e făcut de anumite persâne, ci resultă din conlucrarea deosebitelor puteri ale
„naturii: srele, animalele, stelele, focul, luna etc. Totalitatea

lucrării lor pâte constitui un singur lucru de sine stătător:
sera. Ea este dar o razafiune descriptivă, şi, în acelaş timp,
constituind un tabloi al naturii (mai cu semă că are și părți
pur descriptive,

cum

e partea

de la urmă),

124.
SPRE SERĂ
Se lasă negura în pale,
Și de pe vârfuri vin treptat,

În şir, ciredile la vale
Să

mâe

un sat.

O fată co nuea în mână
Cu plete lungi, cădend pe gene,
TZehnită n urma lor de mână
A lene,
Un scârțâit, şi porta mare

Li sa deschis ; în bătătură,
Viţeii sar din îuchisore :
Ce zor, ce gură |

este un pastel.
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Se stinge larma în răsipe
Și-adânc

vepaosul e don.

O pasăre-adormind ciripe
A gale "n somn.
Cum

stai, în umbră

cufuntdați,

Un vent se vedeşteptă n pruni ;
Prin aer trec întârdiați
Lăstuni.

Ca secere de foc prin ramuri
Schintee luna după stânci,

Trezind a pajiştelor nemuri
În văi adânci.
În căsă-i tihnă... şuerând

Un vreasc mai pâlpăe pe vatră ;
A dene "n vis saud

lătrând

Zăvodi sub şatră.
Și triste ne "nțelese şople
Suspină greerii "n tăcere ;

Un dangăt tremură în nopte
Și lainic ptere !
D.

Nanu.

$ 106. Teorie. — Ori cât de individuală ar vre
poetul să facă o naraţiune descriptivă, el cu grei
va găsi note caracteristice care să ne arate cu

perfectă claritate că este vorba de un singur fapt
care sa întâmplat în anume loc şi în anume timp,
în sînul naturii. El va pute cu greu face acesta

deorece

puterile

naturii

lucreză mai

în acelaș
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chip pretutindeni. O seră de vară la țară dintr'un
an şi dintr'un anumit loc va trebui, de exemplu,
să semene cu o mulţime de alte seri din alte locuri
şi din alte veri. Acâsta însemneză că narațiunea
descriptivă individuală se presintă mai mult de
cât cele-l-alte naraţiuni cu caracterul indicat la

$ 92, și tinde să devină dea-dreptul generică.

Exphicare.— Sera descrisă mai sus, de și autorul vre să fie

considerată

ca anumită

seră

ce sar

fi petrecut întrun anumit

an și întrun anumit timp, pâte fi ori-ce seră frumosă de
vară
la țară. Ea adică pâte fi considerată dea-dreptul mai mult
ca
generică decât ca individuală. .

Exercițiul 179. — Să se caracterizeze pe temeiul $$
104
105 și 106 narațiunea «Spre seră».

b.

Naraţiuni

generice

125.

NOPTE
Zarile de farmec

DE VARĂ
pline

Strălucesc în luminiș;
Sbâră mierlele 'n tufiș,
Și din codri n6ptea vine
Pe furiș,
Care, cu poreri de muncă,
Vin încet și scârţiind;
Turmele s'aud mugind,

Și flăcăii vin pe luncă
|

Hăulind.

o

De
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la gârlă 'n pâlcuri dese

Sgomotoși copiii vin;
Satul e de vuet plin;
Fumul alb alene ese
Din

cămin.

Dar din ce în ce salină

Tâte sgomotele 'n sat:
Muncitorii sau culcat.
Liniştea i-acum deplină
Șa 'nnoptat.
Focul

e 'nvălit pe vatră,

lar opaițele-aă murit,

Și, prin satul adormit,
Dâr vrun câne 'n somn mai latră
Regușit.
Ilat'o! Plină, despre munte,
Ese luna din brădet
Și se 'nalță 'ncet-încet,
Gânditre, ca o frunte
De poet.

Ca un glas domol

de clopot

Sună codrii mari de brad;
Ritmic valurile cad,

Cum

se sbate 'n dulce ropot
Apa 'n vad.

Dintr'un timp și ventul tace;
Satul dârme ca 'n mormînt—
Totu-i plin de Duhul-Sfînt:
Liniște 'n văzduh, şi pace

Pe pămînt.
G, Coşbuc.
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$ 107. Teorie. — Naratiunile poetice pot să aibă
=
„de subiect nu numai
SN ( puțin individuale, ci

a

fapte mai mult sau mai
categorii intregi de fapte.

Ele pârtă atunci nusicte dle generice

SIE ase

o mare deosebire între naraȚiniI6 generice prosaice și cele poetice: cele prosaice arală rând pe
rând deosebitele momente ale unui fapt care s'a
repetat și se pote repeta de forte multe ori,
lăsând la o parte tote momentele ce ar pute
Ş
4_să ni-l arate ca individual; pe când cele poetice,
Săi
momentele deosebite ale unui fapt ce s'a
petrecut şi se va mai petrece de multe-ori, caută
să le alcătuâscă ast-fel incât să pară un anumit
fapi care în acelaş tinap trezesce în sufletul nostru
„o anume simțire care simboliseză acea categorie
de fapte, dar nu o determină în generalitatea ei.
Eplicare. — Composiţia de mai sus este o narațiune poetică,
și anume o narațiune descriptivă, deorece prin ea poetul ne face

să simțim frumusețea ori-cărei nopți de vară la ţară. Ea este dar
o narațiune poetică generică. Totuşi deosebitele momente ale
acestei narațiuni alcătuesc

un tabloi individual al unei singure

seri pe care poetul a simțit-o în sufletul săi numai odată şi
numai în anume fel: așa cum caută să ni-o înfățișeze. Acest
tabloii s7mboliseză însă tâte scrile şi deci, chiar dacă exprimă
o anume

închipuire

și

simţire

a poetului,

narațiunea

totuși

nu-și pierde caracterul săi generic.
Exercițiul 180. — Să se spună care sînt epitetele cele mai
frumâse și mai potrivite din acestă bucată; care versuri fac

un sunet care parcă reproduce sunetul lucrurilor despre care
vorbesce (onomatopeile);, ce ipotipose și comparațiuni cuprinde.
Nota

9. — Descrierile

individuală;

precum

ţişare generică.

şi

naraţiunile

descrierile

($ 92)

generice

şi naraţiunile

ati

ast-fel

individuale

înfăţişare

pot av&

înfă-

—
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126.
STATIVELE))

Colo, lângă ferestră staii stativele puse,

Pe su/?) şi pe vergele?) sint firele aduse 4);
Şo harnică nevastă luând catrința n brâă,
Urzala o mânjesce cu aluat de grâi ?).
Ea pânia o slăbesce mutând s/obogitoru/ ,
Pe sul apoi o stringe șo prinde cu 2dvorz/ %;
Mergând lângă vergele în6dă un fir rupt
Şi repede țăranca s'apucă de țesut.

de ţesut. Pronunţă astătivele», cu tonul pe prima silabă.

1) Răsboiul
2) Un

drug,

mai

pentru
mai depăr— tat
pânză.

pe

la capete,

gros

(urzâla) ale pânzei saii pânza.
urzălă,

care se înfăşâră

şi

cel

—

altul

pentru

lungi

cele

— cel

ca să împedice

mai

apropiat

—

pentru

fie-care rând de fire

3) Urzâla se înfăşoră pe sul punând după
o vergea,

firele

Un răsboiă are doiă suluri: unul

câte

firele să se încurce.

4) puse ; înfăşurate.
de
5) Ca să nu se scămoşeze (desfacă) firele, femeile ung cu caluat
și
apă
cu
făcută
z&mă
de
fel
(un
gvâii» ce se mai dice şi «mânjală»
r&sboiii.
pe
sul
după
desfăşurate
sînt
ce
firele
mălai)
tărâțe sait

6) Căpătâiul din stânga al sulului
multe

găuri

de

sus în

jos şi de

la

care se află urzela,

pe
drepta

la

stânga,

în

care

are

mai

se

pote

fără
introduce vârtul unui băț lung, numit «sloboditor». Femeea ce țese,
să se misce de la locul ei, pâte să învârtescă sulul şi să tragă spre dinsa
o parte din urzâlă scoțând sloboditorul dintro gaură şi vârîndu-l încea

care

urmeză

mai

jos.

7) După ce a slobogit o parte din urzâlă, ca s'o ție întinsă, femeea
ca
trebue să înfăşure pânza țesută pe sulul din faţa ei şi să-l proptescă
să remână fix. Proptirea
numit «zăvor».

sulului

se face

cu

ajutorul

altui

bEţ mai scurt

—
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Picidrele tot una pe câlâror5) apasă,
„ŞI scriptul?) cu grăbire se mișcă rotitor;
O iță se rădică și alta'n jos se lasă,
lar stativa

?n lovire dă glas scârţiitor.

Swocica 19) printre fire alunecă departe,
Apoi vafa/a!!) bate în pânză îndesat,

Și firele de ițe în jos, în sus purtate,

Cu

spata prinse bine rostesc neîncetat.

Când harnica nevastă slăbesce în verigă 12),

Urzala vine, scade pân' lângă lopăţică;
Pe sul tot cresce pânza și coții tot sporesc ;—"
Țesutul înceteză când firele sfârșesc.
8) Călcătorul
de

ițe şi între

sati epele sînt doit tălpi de lemn care sînt ast=fel legate
ele,

încât,

când

femeea

calcă

pe

una,

o parte

din iţe se

ridică în sus și cele-l-alte se scobâră în jos ; iar când calcă pe cea-l-altă
se întâmplă toemai din potrivă. Acestă mişcare în sus şi în
jos înerucișeză firele urzelei peste firul de țesut ce a fost asvârlit între
ele cu

suvelnița.
de-asupra

Ea se face
r&shoiului.

prin

ajutorul

unor

«scripeți»

sai

«scripți»

fixaţi

9) Scripeţii (seripţii) sînt nisce mici rotiţe cu şgheh de care se sprijin

şi pe care alunecă o sfâră al căreia un cap este legatde
o parte din
ițe şi de o talpă, iar un altul este legat de cele-l-alte iţe
şi de cea-l-altă
talpă,

10) sai sulvelniţă, mica uneltă ce pârtă firul de țesut printre firele
urzelei,
11) Vatalele ati forma unui mic jug lung, dar mult mai strîmt, In

partea

de la mijloc se găsesce înțepenită spata care e un fel de pieptene,
dinţii căruia tree firele urzelei ; partea de josa acestui jug se numesce «lopăţică», partea de sus care e mai grosă şi ridicată la mijloc
în sus,
pentru ca să fie prinsă bine cu mâna, e vatala. După ce femeea a
petrecut
firul de ţesut printre firele urzelei, pentru ca.să-l aşeze cât se
pâte mai
printre

alături cu cel dinaintea lui, trage vatala

ishesce

cu

putere

şi-l] împinge

la

rând

de partea
cu

de sus,

şi spata

îl

cele-l-alte.

12) saii tindechee compusă din doăă lame de fier ce sînt legate între ele

putând

să

formeze

o

singură

cele doiiă capete libere aii

lamă

nisce

care

se pâte

dințişori ce

se

lungi

şi

scurta.

La

pot înfige în marginile
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Acestă pânză are menire să'mpărțescă
Căldura, oboscla cu cei care muncesc,
Căci de abia cusută cămașa țărănescă,

Scăldatăiă în sudârea acelor ce prășesc.—
N,

Beldiceanv.

$ 108. Teorie. — Spre a descrie în mod poetic
un lucru sait o categorie de lucruri de sine stătătâre care de felul să&ii este complicat, poetul întrebuinţeză forma narativă, şi anume narând un fapt
ale cărui momente succesive să fie în legătură cu
deosebitele părți caracteristice ale lucrului saii
ce

lucrurilor

vrem

Ast-fel,

să descriem.

luând

cunoscință de cele dintâi, luăm cunoscinţă şi de

cele de-al doilea.
Esplicare. — Spre a descrie răsbâele
poetul Beldicenu

pe

rând

nu ne descrie

de
rând

țesut

(stativele),

părțile caracte-

ristice ce se găsesc la ori-ce r&sboiii, dedrece sint multe și
complicate (cum se şi vede din notele ce însoțesc bucata), ci
nareză cum se face ţeserea pânzei, și cu ocazia diferitelor
momente al acestui fapt ne face cunoscut rând pe rând deosebitele părți caracteristice, fără de a căror întrebuințare pânza
mar pute fi ţesută.
“Exeroiţiul 181. — Să se studieze în comparaţie cu «Mora
de pe Șomuz» şi să se spună: De ce «Mora de pe Șomuz» este
mai de grabă o descripțiune decât o narațiune? De ce <Stativele>

putem

dice că e o narațiune

descriptivă și de ce e

mai de grabă generică decât individuală?
alta pot fi considerate ca pasteluri?
a o ține întinsă.

pânzei

spre

trebue

slobodită

Când

vrem

să slăbim

De

ce și una și

pânza, facem ca cele

dotiă lame să alunece una lângă alta în sens contrariii și ast-fel să se
scurteze. Când pânza a ajuns până lângă lopăţica vatalelor, tindechea
pentru

ca pânza

să

potă

fi înfășurată.

—
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$ 109. Teorie. — Naraţiunile generice pot fi
morale, materiale sai mixte, după cum covârşesc
elementele

din

lumea

sufletescă,

ori

din

lumea

fisică, ori sint amestecate în proporţii aprope egale.
Exeroiţiul 182. — Să se arate dacă sînt morale, materiale
sai mixte narațiunile: «Nopte de vară» şi «Stativele».

127.
VENĂTOREA

PE BĂRĂGAN

Ore ce desfătare venătorâscă mai nețărmurită, mai senină şi mai leg&nată în dulci şi duiose visări pote fi pe
lume, decât aceea
Bărăganului,

care o guslă cine-va când, prin pustiile

căruţa,

în care

stă culcat,

abia

înainteză

pe căi fără de urme ? Dinainte-i, spațiul nemărginit ; dar
valurile de 6rbă, când înviate de o spornică verdeţă,
când

ofilite sub pârlitura

nestatornicului

sorelui, nu-i insuflă îngrijirea

ocean. În depărtare,

pe

linia

netedă a

orizontului, se profileză, ca moşoroe de cârtițe uriaşe,
movilele, a căror urzelă e taina trecutului şi pod6ba
pustietăţii. De la movila Necşului de pe malul Ialomiţei,

până la movila Vulturului

din prejma

Borcii,

ele staii

semenate în prelargul câmpiei, ca sentinele mute şi
bovile supt ale lor bătrânețe. La pâlele lor cuibeză
turii cei falnici cu late pene negre, precum şi cei
al căror cioc ascuţit şi aprig la pradă răsare hidos
ale lor grumazuri jupuite şi golaşe.
De

cu

zorile,

atunci

când

roia

stă

încă

gârvulsuri,
din

aninată

pe

firile de sârbă, căruţa s'a pornit de la conacul de nopte,
şi tocmai când sârele e de-asupra amiedului, ea sosesce

la locul de întâlnire al vânătorilor. Mai ades acest loc
este o cruce de pictră, strâmbată din pitia ei, sait un
puț cu furcă, adică o grâpă adâncă de unde se scâle.

—
apă cu
ganului,
o mică
“turmele
printre
nului,
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burduful. Trebue să fii la Paicu, în gura Bărăsaii la Cornăţele, în miedul lui, ca să găsesci câte
dumbravă de vechi tufani, sub care se adăpostesc
de oi la pole, iar mii şi mii de cuiburi de ciori
crăcile copacilor. In ori-ce alt loc al Bărăgavenătorul

nu

află

alt adăpost,

spre

a îmbuca

saii

a dormi diiia, decât umbra căruţii sale. Dar ce vesele
sînt acele întâlniri de una saii doii& ore, în care toți îşi
povestesc câte isbândi ai făcut saii mai ales erai! să facă,

cum i-a amăgit pasărea viclenă, cum i-a purtat din loc
în loc şi cum,

în sfârşit, s'a făcut

nevedută

în sboru-i

prelungit !
După

repaos,

colinda

prin

pustiii

reincepe

cu

aceâşi

plăcere.
Când sârele se plecă spre apus, când murgul serii
începe a se destinde treptat peste pustii, farmecul tainic
al singurătăţii cresce şi mai mult în sufletul călătorului.
Un susur noptatic se înalță de pre fața pămîntului; din
adierea vântului prin erburi, din ţirâitul greerilor, din
mii de sunete uşore şi. nedesluşite, se nasce ca o slabă
suspinare eşilă din sînul obosit al naturii. Atunci, prin
înălțimile văzduhului, sboră, cântând ale lor doine, lungi
şire de cocori, brâne şerpuinde de acele pasări călătore,
în care divinul Dante a întrevedut grațiosa imagine a
stolului de suflete duidse.
Dar câte una-una căruțele sosesc la târla saii la stâna

unde vEnătorii aii să petrecă noptea. Un bordeiii acoperit
cu

pae,

o câtă de dulăi țepeni, lătrâna cu înverşunare,

iată adăpostul şi streja ce le pâte oferi baciul de la Rădana sai: cel de la Renciii. Din aceste cată vânătorii
să-şi intocmescă culcuş şi cină, dacă cum-va n'aii avut
grijă a-şi aduce aşternut şi merinde în căruțe. Pe când
însă pe sub şure şi la vatra bordeiului ospăţul şi paturile

se gătesc, după cum pe fie-care îl tae capul, limbile se

—
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desmorţesc şi prin glume, prin risuri cu hohote,
rescump&ră lungile ore de tăcere ale dilei....
Dar

chiar

Şi, dup'o

şi în

căruţă,

cină scurtă,

vânatul

și somnul

obosesce,

a sosit: —

Venători şi căruțaşi, mârtâge şi dulăi,
pămînt, dorm

acum

ele

culcaţi toţi la

duşi, la târlă!..

«Singure stelele nopţii se uită de pe cer la dinşii; ei
aud cu urechile totă acea nenumărată iume de insecte
ce se strecâră prin erburi, ţirâind, scârțiind, fluerând,
şuerând, şi tote acele mii dn glasuri se 'nalţă cu răsunet
potolit în tăria nopţii, se limpedesc în aerul ei răcoros şi
legenă în somnie audul lor aromit. Când însă vre-unul
se deşteptă şi clipesce ochii, câmpia i se înfăţişeză luminată de scânteile strălucitâre ale licuricilor ; une-ori cerul

se încinge pe-alocurea în depărtare de o vâlvâre roşiatică,
provenită din pârjol, şi un stol întunecos de pasări se
strecoră prin n6pte...»
Al. Odobescu.

Exerciţiul 183.
— Să se citescă și să se caracteriseze, arătându-se,

pentru ce e o narațiune

descriptivă, și determinându-se care
stitue narațiunea şi care sînt părțile

poetică

realistă

sînt momentele
pur descriptive.

128.
NEGUSTORUL

ȘI NERODUL

Umblând la ţară, prin sate, Gre-care negustor
De grâu, de orz şi de alte bucate cumpărător,
Când vru să trâcă o apă, întâlni aci, pe pod,
Pe unul ce se 'ntâmplase să fie cam prost, nerod.
Negustorul, vrând să afle de la el câte ce-va,

Se opri aci, în cale, şi 'ncepu a-l întreba:
«De unde vii, măi creștine ?» EI: «Ia din sat de la noi».
Il întrâbă

negustorul:

El începu să-i arate cu

«Din

care

sat de la voi ?»

mâna, către un dâl:

generică
ce con-

—
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«Eacă Wacolo», dicându-i, «<toema pe sub acel mal!»
«Bine», negustorul dise, «dar ce sat este, nu sciit».
«Satul nostru», el răspunse, «și ei de acolo vii».
«Nu aşa, mă !» iar îi dise, «ci te ?ntreb că acel sat,
Pe a cui moşie este şi cum este botezat ?»
«Moșiile», el răspunse, «nu scii că sînt boeresci ?

E a coconului nostru ce șade la Bucuresci ;
Iar satu-l botâză popa,

ca şi pe la alte

părți,

Cu apă 'ntr'o căldăruşă, eum îi scrie lui în cărţi».
Negustorul lung privindu-l peste tot, cum o îi fost,
Dise : <Ori că e Păcală, ori că e un mare prost!»
Şi urmă cu întrebarea, despre sat vorba lăsând:
«Dar pe tine cum te ch&mă ?» li r&spunse el, dicând:
<Mă ch6mă ca pe ori-care, vino ?ne6ci ori vin'aci !»
Negustorul, ca de naiba, începu a se cruci.
«Dar cu chemarea 'mpreună», negustorul iar urmă,
«Cum te strigă ?» El răspunse: «Mă strigă: Vino! U!':Mă!»
Negustorul, de acâstă bufonerie rîgând
Şi vorba de cum îl eh&mă la o parte iar lăsând,
Ti gise: «Dar ce bucate se fac acolo la voi ?»
«Mai mult tercii cu mămăligă», dise el, «mâncăm la noi».
Negustorul iar, văgându-l că-i ia vorba în alt-fel,
Se mira, cum să-l întrebe, să se 'nţelâgă cu el.
Nu ?ntreb de bucate fierte», negustorul gise iar ;
«Apoi» îi răspunse prostul, «de care bucate dar ?»

«Te ?ntreb», negustorul dise, «s'a făcut la voi orz, grâu ?»
«Sa făcut, da!» el răspunse, «uite, 'nalt până la brâu.»
«Nu te "'ntreb de înălţime, nu strîng pae pentru boi,
Ci voii să sciă ce fel este bobul orzului la voi ?»
«Să-ţi spuiii, dacă nu scii», gise, «orzul este lunguleţ

Cu

o c6jă cam gălbue și înţâpă?n vârtuleţ».

«Bine», qise negustorul, «seiit că colții lui ţepi au;
Dar spune-mi, ce fel se vinde 2 că voesce şi eu să iau».
Ii răspunse iar nerodul : «Nu şcii Dumnia-ta ce fel?
Unul dă grâul ori orzul ş'altul dă bani pentru el».
Negustorul, g'astă vorbă vădând că i-o întundâ :
«Nu mă ?nţeleseși», îi gise, «ei te 'ntreb că cum se dă ?»
«Nici asta n'o sciă 2» răspunse, <ascultă-mă, eil să-ți spuiil:
Îai baniţa ori gălâta şi pân'o vâriuese puii,

Apoi, cu câda lopeţii, o rag şi o torn

în sac,

Pe urmă iarăşi o umplu și asemenea tot fac».
«Eu nu te ?ntreb aşa», Qise negustorul către el.
Literatură

şi Stil, cl. IV, Dragomirescu

25
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Iar nerodul înfrebându-l, îi răspunse: «Dar ce fel?»
«Cu ce preţ, tentreb, îl vinde ? chila, bâniţa, câţi lei ?»
«Cum te învoesci cu preţul, şi câţi dai, atâta iei».
Lăsând şi acâstă vorbă, negustorul, supărat,

Il întrâbă:

<Dar ca tine mai sînt mulţi acolo ?n sat?»

<U! u!» nerodul răspunse, «este nea Mușat, nea Stan,
Cârstea, Nâgu, Voicu, Plorea, S6re, nea Bran, nea Coman».
«Destul», dise negustorul, şi iar l-a mai întrebat:
«Dară cine e mai mare decât toţi la voi în sat?»
«Nea Chițu este», el dise, «că-i mai mare decât toţi:
E-aşa lung, încât la umăr s'ajungi cu mâua nu poţi».
«Nu te 'ntreb aşa», îi dise. «D'apoi cum ?», l-a întrebat.
«Ei îți die că voi pe cine ascultați aci, în sat?»
«Ascultăm», el îi răspunse, «pe lăutarul moș Bran,
Că, dacă 'ncepe să cânte, tot satul îi stă divan»,
«Nu die aşa, măi creştine! of, mi-e silă să-l ascult!

Ci de cine aveţi voi frică aci, în sat, mai mult?»
«Aolei! de taurul popii frică grozav ce avem!
«Când vine de la păşune, fugim de el cât putem,
«atât de'ntricoşat este, de gândesci că e turbat,
«Când începe să mugâscă, sperie toţi copiii ?n sat».

«Mă, tu», negustorul

dise, «ce namilă de om

eşti ?»

«O Dâmne!» el îi răspunse, «ce mă "'ntrebi, când mă privesci ?
Eacă om, ca t6tă lumea, cu cap, cu ochi, gură, nas,
Cu trup, cu mâni, cu pici6re, mișc, umblu ca toţi cu pas».
Negustorul dise ?n sine: «Da! eşti ca fie-ce om,
Dar minţi şi simţiri la tine cât la piâtră şi la pom!»
Apoi îl întrebă iarăşi: «Dar în sat aveţi dogar ?»
Se gândi puţin nerodul și răspunse: <Avem dar».
«Du-te», negustorul gise, «na, cinci parale să-i dai,
Ca să-ţi mai pue o dâgă ce-ţi lipsesce și n'o ai».
Anton

Pann.

$ 110. Teorie.—Naraţiunile poetice în care poetul
nareză un fapt prin care, de şi caracteriseză numai
o singură personă, caracterişeză totuși o întrâgă
categorie

de 6meni,

sau

chiar

firea

unui

întreg

popor, sint tot naraţiuni generice pe care le putem

—
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numi tipice. Persânele principale din aceste naraiuni se numesc lipuri.
Dintre naraţiunile tipice fac parte multe din
acele naraţiuni glumeţe ce se numesc anecdote.
Ezplicare. — Narațiunea de mai sus este zpică.

In adevăr

poetul, povestind un fapt'ce sa întâmplat între un anumit
negustor și un anumit nerod, el a avut de scop să ne.arate
nerodia sati pe toți nerodii, care se gândesc mai mult la forma
«decât la înțelesul cuvîntului. Cu alte cuvinte poetul, prin acestă
marațiune, a vrut să ne dea zipu/ nerodului.
-

Exeroiţiul 184. — Să se completeze
narațiuni,

spunându-se

de

caracterizarea acestei

ce este poetică,

de ce este tealistă

si dacă este de natură morală, materială sati mixtă.
129.

ȚIGANUL CINSTIT
Vr'o câţi-va
Printr'un

„Cum
Ved

Ţigani

loc,

mergeau
pe-un

odată,

când-va,

'ntr'un

gard

un

biet

curcan;

Şi deodată se opresc,
Se gândesc, se r&sgândesc,
Celui mai bătrân grăesc:
—

câuleii,

tată

Vişan,

«Vedi cel gard pe cel curcan ?
«Vedi ce bun e şi ce mare?
«Bre, că bun e de mâncare!»
Dar

b&lrânul

ax,

prin zori de diuă,

de Vişan,

Cum se uită la curcan, :
„Şi, pe gard cum stă privindu-l

Și cu ochii cântărindu-l,

— 386—
Dice :
— «Uitte om nebun !
«Lasă curca noptea n drum !|....
«De sat... satu-i, nu-i pădure,
«Dar se pote să i-o fure;
«Că ce vrei, de ?.. sint nevoi...
«Mai bine am lua-o noi...»
Cel bătrân
Dar

Dice:

un

aşa vorbesce;

altul,

cum

gândesce,

— «Dar n'o fi păcat,
„«Să-l luăm noi ne 'nirebat,
«Mai vîrtos că s'o 'ntâmpla
«Să le vadă cine-va ?»
Dar betrânul îi r&spunde:

- «Ce vorbesci ?! Păcat?! De undel!t
«N'are

cum

mai

«Căci îi spunem

fi păcat,

că-i vânat».

-— «Dar de-o dice că e curcă?
—

«ice

curcă,

ba

necurcă

!!...

«Ce-o tot ţii într'una furcă2
«Dacă-i curcă,
«Ce se 'ncurcă
«Tocma 'n zarea zorilor,
CN calea vânătorilor ? !>

—- «Apoi: dar, lată Vişan,
«Ce mai dici de cel curcan?
«Să-l

luăm,

să nu-l

luăm,

«Ori pe gard să nu-l lăsăm2»
Deci bătrânul ce să facă?
Dacă vede că-l întrebă,

—
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Vice :
— «Aici e altă trâbă!
«Ei se tem de vr'o ruşine
<ȘI dai greul tot pe mine».
Dar, fiind el om cuminte,
“Cată 'n lături şi "nainte

Şi sfârşesce *n trei cuvinte ;.
“Căci r&spunde:
— «D'apoi ei
«Ce să dic și ce să vrei?l..
<Nu

mai

«Să mă

umblu

'ncarc

cu

'ndemnate,

şi de păcate:

«Il luaţi

«Ori nu-l lăsaţi,
«Numai partea mea cătaţi
«Să mi-o faceţi părălesce,

«Ca să-mi cumper nisce pesce.
<Om bătrân... ar fi păcat
«Să mănânc eu de furat».
Th.

D. Speranță.

Exerciţiul 185.—Să se caracteriseze arătându-se asemănările
şi deosebirile

Exeroiţiul

dotă

dintre ea și cea precedentă.

186. — Să se culegă și să se compună

o anec-

tipică.

130.
MORTEA

TURTURELEI

Colo, sub adâncul frundiş al codrului stă pitit vânătorul, cu ochiul ţintit la pradă, cu braţul ager la
trăgaciu. Blânda turturică a sosit, ameţită de bucurie,
aprâpe de soţul ei; ea s'a pus alături cu dînsul pe o
eracă verde a stejarului; gungunind ea îşi scutură ari-

—
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pile şi-şi înconvâe gușa argintie. Sârele de ami6gi
varsă emanaţiuni voluptâse de căldură în rariștea pădurii şi subt umbra copacilor; radele lui se strecâră
lumin6se printre frunze şi sclipese ca aurul pe undele
limpedi ale pârăului. Totul în fire e liniște, tăcere, dor
şi speranţă; totul, pentru norocita pereche, plutesce în
visuri de plăcere, în farmec amoros! Cu gândul, ea
s6rbe pâte o eternitate de fericiri!
Dar deodată un pocnet fatal r&sună; eco îi răspunde de prin t6te adâncimile codrului trezit. O sărmană
păserică a picat mârtă sub stejar. Vânătorul vesel o
asvârlă sângerată în tolba sa. Dar soţia turturică, cea
care,

vai!

a rămas

cu

dile,

Cât trăesce,

tot

jălesce

:-

Şi nu se mai însoţesee!
Trece prin flori prin livede,
Nu se uită, nici nu vede.
Şi când şade câteodată,
Tot pe ramură uscată;
Umblă prin dumbrav'adâncă ;
Nici nu bea, nici nu mănâncă.
Unde

vede

apa

rece,

Ea o turbură şi trece;
Unde

e apa mai

rea,

O mai turbură şi bea.
Trece prin pădurea verde
Și se duce de se pierde;.
Sbâră până de tot cade,
Dar pe lemn verde nu şâde.;.
Unde

vede

vânătorul,

Acolo o duce dorul,
Ca

s'o vâdă, s'o lovâscă

Să nu se mai pedepsâscă !:
Al.. Odobescu.

— 389 -Exerciţiul 187. — Să se citescă și să se determine elementele descriptive şi narative ale acestei composițiuni; să se
caracteriseze.

131.
CARUL

Sorele e la amiadă, când și când lin aburesce
Peste lumea ardătâre r&corosul! verei. vânt;
La del carul abia urcă, trage boul, opintesce,

Scârţie roţile, ţipă, grei apasă în pămint.
In ștergar şi în catrință, drăgălașa mult română
Stă pe car și la sin dulce copilașul ține ea;
lar pe lângă car pășesce un Român, el boii mână,
Și din

când

în când

le strigă și

îndemnă

a urca.

Apoi carul se opresce sub răchițile din vale,

Unde mierla cu plisc galben, șueră prin tufăriș,
Pe o pajiște frumâsă ei s'abat din a lor cale,

Boii osteniţi grei: suflă sub frunzosul
Mama

ariniș.

pruncul îşi desmerdă și el mamei

voios ride;

Când el ride pentru mamă, par” că cerul se deschide...
Pe proțap Românul șade și cioplesce un r&steă.
Boii plăvani cu mari cârne apă beau de la pârăi.
N.

Beldiceanu.

Exerciţiul 188. — Să se citescă şi să se caracteriseze arătându-se, dacă e narațiune sai descripțiune, dacă e poetică
sau

prosaică,

dacă

e realistă sai

generică, dacă este morală,
idilă ori pastel și pentru

nu,

dacă

materială - sai

ce?

e

individuală

mixtă,

dacă

sau

este
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132.
DRAPELUL

Isbucnise

Luptă crâncenă, cumplită !
Păgânimea întețită
Se sbălea 'ntr'un cerc de
Un asalt şi încă unul,

foc.

— Rânduri seceră — acum tunul —:

Turcii

căutându-şi

De scăpare
Cu

loc,

se isbise

Românii...

Se ucid, se'mpung, se muşcă.
- Spăngile, patul de puşcă

Sângeră, pare'ar fi vii—,
E o furie nebună;

Om pe om vrând să r&pună
Se întrece ?n grozăvii
Şi năvală dai păgânii
Valuri,

valuri ...

Tin Curcanii, ţin băeţii,
Daii virtos şi sparg nămeţii
Năpustiţi

asupra

lor;

Dar sînt singuri şi din spate,
Făr' de veste tuhu-i bate
Și 'n avent

Es vrăşmaşii

triumfător

de sub dâluri

Să-i sdrobescă.

Sint pierduţi! «Scăpaţi drapelul
Le răcnesce Colonelul

Doborit de-un glonț. «Pe ei!
«Inainte!

Ura!

ura |. .»

—
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Şi 'ndecită-i lovitura
Ce, cu suflete de lei,
Dai în cela duşmănescă,

Care-i stringe
Mai de- -aproppe...
Dar în jurul
Stegului par'că vulturul
Aripile și-ar fi 'ntins,
Ca 'n clipitele pierderii
Bărbăţia "'ntregă-a Ţării
Să s aprindă — înadins —
Jar în: românescul sânge
Și să facă
lar minuni de vitejie!.
Turcii

vin

o sută —o

mie,

Dar de pieptul creștinesc,
— Ca talazurile 'n stâncă—
De-ar

fi fost şi mai

mulți

încă,

Sfărămaţi, se risipesc . . .
Morte! Morte proorocă
De isbândă,
De atâtea vieţi în flore
Gloria -nemuritore
Pe jertfelnic o închegi
Şi cu sânge omenirii
Cuceresci lrepta măririi
Şi hlamidele de regi !. .
Sus flăcăii stau de pândă
Lângă stegul
Mândru n sdrențărâse cute

-— Lacrămi de durere mute
Pentru cei cari-au pierit
Ap&rându-l — Cornul sună .

—
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Ancetat crunta furtună
Şi drapelul a eșit
Din vălmăşâgul
Sângeros, nebiruit |
Ollănescu-Ascanio.

$ 111. Teorie. — Când

într'o naraţiune poetică,

fie individuală sai generică, fie morală, materială

saii mixtă, poetul povestesce un fapt, cu scop de
a ne înfățișa mai mult starea sa sufletescă, faţă
de acel fapt, decât momentele din care e compus —
narațiunea se numesce lirică ; iar dacă îl povestesce

cu scop de a ne înfățișa mai mult acel fapt decât
starea sa sufletescă faţă de el, ' atunci
se numesce alirică ($$ 47, 48).

naraţiunea

Explicare.— În naraţiunea poetică, realistă, individuală, mixtă
de mai sus (să se spună de ce am caracterisat-o ast-fel!),
poetul

este viii mișcat

de faptul ce povestesce: vitejia Româ-

nilor care era să piardă un steg în răsboiul contra Turcilor.
Poetul parcă sar afla de față la desfășurarea luptei: se entusiasmeză de furia asaltului, se neliniştesce împreună cu ostașii
de furia Turcilor, se aprinde de vitejie odată cu Colonelul,
se înduioşeză de ostașii care cu mortea lor ai scăpat drapelul.
Ast-fel poetul ne face prin lirismul săă să simțim cât de
vitejesce sai purtat Românii în r&sboiă.

Exerciţiul 189. — Să se arate care dintre narațiunile poe-

tice de până aci sînt /z7zce și care a/irice,
DOO A

—

B.
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SNaratiunea

a. Naraţiuni

idealistă.

individuale.

.

133.

POVESTEA

PORCULUI

(fragment)

Ci-că era odată o babă şi-un moşneg; moşnâgul de osută de ani şi baba de noii&-deci; şi amândoi betrânii
aceştia

eraii

albi

ca

6rna

şi

posomoriți

ca

vremea

cea

rea, din pricină că n'aveai copii. Și Domne! tare mai
eraii doriţi să aibă măcar unul, căci, cât era diilica şi
n6ptea de mare, şedeaii singuri-singurei, cuc, şi le ţiuia
urechile, de urit ce le era. Şi apoi, pe lângă tote acestea,.
nici vr'o scofală mare nu era de dinşii: un bordei ca:
vai de el, nisce țole rupte, aşternute pe lăiţi, şi atâta era.
tot. Ba, de la o vreme încâce, uritul îi mânca şi mai
tare, căci țipenie de om nu le deschidea uşa ; par'că erai
bolnavi de ciumă, sermanii !
In una din dile, baba oftâ din greii şi dise moşnegului :
«Dâmne,

moşnege,

Dâmne!

De

tată

mamă!

nu ne-a dis nimeni

şi

când

sîntem

Ore

noi,

încă

nu-i păcat de:

Dumnedeii, că mai trăim noi pe lumea asta ? Căci la casa.
fără copii, nu cred că mai este vr'un

— Apoi dă, măi babă, ce putem

Domne-ajută !

noi face înaintea

lui

Dumnedei ?

— Aşa este, moşnege, ved bine; dar până la una-alta,
scii ce am gândit eii astă n6pte ?
—

Sciii,

măi

babă,

dacă

mi

"i spune.

— Ja: mâni diminsţă, cum sa aimiji de diiiă, să le
scoli şi să apuci încătro “i vede cu ochii; şi ce ţi-a eşi
înainte,

întâi

şi

întâi,

dar

a fi om,

da

şârpe,

dar

în

—

sfârşit ori-ce altă jivină a

acasă : vom
fie copilul

fi, pune-o

cresce-o şi noi cum vom

în traistă şi o adă

pute,

nostru.

Moşnegul, sătul şi el de
-aibă copii,
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se

scolă a

dota

şi acela să

atâta singurătate, şi dorit să
di

des de

dimineţă,

îşi ia

“traista în b&ţ şi face cum i-a dis baba... .. Pornesceel
.
şi se duce tot înainte, pe nisce pondre, până ce dă peste
un bulhac.

cu

Și numai

ce iată că vede în bulhac

doi-spre-dece purcei, care şedeati

o scrofă

tologiţi în glod şi

se păliaila sore. Serofa, cum vede pe moşneg
că vine
asupra ej, îndată începe a hrogăi, o rupe de
fugă, şi

purceii după dinsa. Numai unul, care era mai ogârjit,
mai
zăpănos şi mai răpciugos, neputând eşi din glod, rămase
pe loc.

Moşn6gul de grabă îl prinde, îl bagă în traistă, aşa
plin de glod şi de alte podâbe.... cum era, şi pornes
ce

cu dinsul

spre casă.

— Slavă ţie, Domne! dise moşnegul,că pot să duc și
babei mele o mângâere!.... Mai sei eul... Pâte, ori
Dumnedeii ori dracul i-a dat în gând, eri nopte, de una

ca asta. Şi, cum ajunge acasă, dice: Euca, măi
băbuşcă,
ce odor ţi-am adus eii! Numai să-ţi trăescă!
Un băet

ochios, sprincenat şi: frumuşel, de
semenă

nu

ție, ruptă bucăţică !.... Acum

se mai

pote ! Iţi

pune de lăutâre şi

grijesce-l cum scii tu că se grijesc băeţii, că,
după cum

vedi, îi cam colbăit mititelul 1...
— Moşnege, moşnege ! dise baba, nu ride
: că şi aista- i
făptura lui Dumnedeii, ca şi noi... Ba
pâte.... şi ma i

nevinovat, s&rmanul !
Apoi, sprintenă ca o copilă, face de grabă leşie,
pre-

„gătesce de scăldătore, şi, fiind-că scia bine
treba Moşitului, luâ purcelul, îl scaldă, îl trage frumuşel
cu untură
din opaiţ pe la tote încheeturile, îl stringe
de nas şi-l

Ssumuţă, ca să nu

„şi-l grijesce

așa

de

se deâclie,
bine,

că,

odorul! Apoi îl piapt&nă

peste

câte-va

dile, îl scâte

—
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din bslă ; şi, cu tărâţe, cu cojițe, purcelul începe a se
înfiripa şi a cresce văedend cu ochii, de ţi-era mai mare
dragul să te uiţi la el.... lar baba nu scia ce să facă de
bucurie, că are un băet aşa de chipos, de hazliit, de gras.
şi învelit ca un pepene. Să-i fi dis tâtă lumea că-i urit.
şi obraznic, ea ținea una şi bună: că băct ca băectul ei
nu mai este altul ! Numai de un lucru era baba cu inima
jiguită : că nu pote să le dică: tată şi mamă.

Intr'una din dile, moşnâgul voesce a merge la târg să
mai cumpere câte ce-va.
— Moşnege, îi dise baba,
roşcove

—

pentru

Bine,

ca-l-ar

înnăduşi

măi

brânca

nu uita

să

aduci şi nisce

ist băst,

că iare

ar fi dorit, mititelul!

babă. —

Dar în

gândul

să-l

mănânce,

surlă,

cu dînsul |! De-am ave pâne

da nu să-l mai îndop şi pe dinsul

s&i:

că

Da

mult

şi sare

mE

mânmai

pentru noi,

cu bunătăţi...

Când

m'aş potrivi eii babei, la tâte cele, apoi aş lua câmpii | —
In sfârşit, moşnegul se duce la târg, târguesce el ce are
de târguit, şi, când vine acasă, baba îl întrebă ca totdeuna :

—

Ei, moşnege,

ce mai

scii de:pe

la târg?

— Ce să sciit, mâi babă ? la nu prea bune veşti: împ&ratul vrea să-şi mărite fata.

— Şi asta-i veste rea, moşnege?
— D'apoi îngăduesce puțin, măi babă, că nu-i numat
atâta : că, de

ce-am

audit eit, mi

s'a suit părul

capului. Şi când ţi-oiii spune până la
s'a încrâncina

şi ție carnea

în vârful

sfârşit, cred că ţi

pe line.

— Dar de ce, moşnege? Vai de mine!

— D'apoi eaca ce, măi babă, ascultă: Împtratul a dat
de scire, prin crainicii sei, în tâtă lumea : că ori-cine s'a
afla să-i facă, de la casa aceluia şi până la curţile împ&rătesci, un pod de aur, pardosit cu pietre scumpe, şi fel
de fel de copaci, pe de-o parte şi pe de alta, şi în copaci
să cânte tot felul de păsări, care nu se mai află pe lumea.
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asta,

aceluia îi dă

fata;

ba ci-că-i

mai dă şi jumătate

--din împtrăţia lui. Iară cine s'a bizui să vie, ca s'o ceră
de nevastă, şi n'a isbuti să facă. podul, aşa acum ţi-am

:spus, aceluia pe loc îi şi tae capul. Şi ci-că, până
-o mulţime

de

feciori

de crai

şi de împărați,

acum,

cine

mai

scie de pe unde aii venit, şi nici unul din ei n'a făcut
nici o ispravă ; şi împăratul, după cum sa hotărit, pe
toţi i-a tăct, fără cruţare, de le plângea lumea de milă!
Apoi, măi babă, ce dici? bune veşti sînt acestea? Ba şi
împ&ratul ci-că sa bolnăvit de supărare!....
— Of! moşnege, of! b6la împăraţilor e ca sănătatea
nostră! Numai despre feții de împărat, ce mi-ai. spus,

mi se rupe inima din mine,că mare jale şi alean ori fi
mai ducând mamele lor pentru dinşii! Mai bine că al
mostru nu pote vorbi şi nu-l duce capul, ca pe alţii ..
la atâtea isnove.
— Bune-s şi acestea, măi babă ; da bună ar fi şi aceea,

când

ar ave

cine-va

un fecior, care

să

facă

podul şi

să ia pe fata împeratului, că sciii c'ar încăleca pe nevoe
„ Dâmne! mare slavă ar mai dobindi în lume!

Când vorbiau bătrânii, purcelul şedea în culcuş, întrun
cotlon sub vatră, cu râtul în sus; şi, uitându-se ţintă în

ochii lor, asculta: ce spun ei şi numai

pufnia din când

în când. Şi, cum stătuiaii betrânii, ei între ei, despre
acestea, numai eacă se aude sub vatră: «Tată şi mamă !
eii îl fac».

Baba

atunci

a ameţit

de

bucurie;

moşnâgul

“însă, gândind că-i Ucigă-l crucea, sa speriat; şi, uimit,
se uită prin bordeii, în t6te părţile, să vadă de unde
a eşii acel glas; dar, nevădând pe nimeni, şi-a mai venit

în sine. Insă godacul iar a strigat:
—

Tată,

nu te înfricoşa, că eii sint!...

Ci trezesce

pe

mama, şi du-te la împeratul de-i spune că ei îi fac podul.
Moşusgul atunci dise îngăimat:— D'apoi o să-l: poţi
face, dragul tatei ?!

—
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— Despre asta n'ai grijă, tată, că eşti cu mine... Numai,
du-te şi vestesce împeratului, ce am spus eu!
Baba atunci, venindu-şi in sine, sărută băstul şi-i dise:
— Dragul mamei, drag! Nu-ţi pune vicţa în primejdie !
Şi pe noi să ne laşi, tocmai acum străini, cu inima arsă

şi fără nici un sprijin!
— Nu te îngriji, mămucă, de fel; că, trăind şi ne murind,
ai să vedi cine sînt ei.
Atunci moşnâgul, ne mai având ce dice, îşi pieptenă
barba frumos, ia tosgul bătrâneţelor în mână, apoi ese
din casă şi pornesce spre imperăţie ....
|
I. Creangă.

$ 112. Teorie. — Naraţiunile poetice în care găsim fapte extra-ordinare care sînt străine de lumea

aşa cum 0 cunoscem (reală), şi care sînt datorite
numai închipuirii (imaginaţiunii) poetului —se numesc narațiuni poetice idealiste,
o

FEzplicare. — Composiţia de mai sus cuprinde exposițiunea și

o parte din peripeţiile ce constitue nodul unei narațiuni idealiste; și dicem că narațiunea din care face parte este 7dea/isză,
pentru că întrînsa ni se spune că un purcel vorbia și era în
stare să facă poduri de aur, fapte
le putem întâlni în lumea reală.

$ 113.

Teorie.

—

extra-ordinare, pe care

Naraţiunile

idealiste

nu

în care

faptele nereale sint datorite închipuirii poporelor,
care

le-a plăsmuit

din timpuri

forte

vechi,

— se

numesc mituri dacă au fost creduie odată ca.
adevărate, și basme saii povești, dacă nu se scie
că au fost credute vreodată ast-fel.
sus

Eaplicare. — Narațiunea din care face parte bucata de mai
este un bas, pentru că, de și portă semnătura unui autor

—
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cunoscut al nostru, totuși ea nu este compusă pe dea 'ntregul
de el, a existat în popor cu multă vreme înainte de dinsul,

și el n'a făcut decât so culegă și so sf/iseze. Invenţiunea şi
disposițiunea sînt ale poporului, și numai elocuţiunea este a poe-

tului. Naraţiunile privitâre la deii antichităţii sînt 27473, pentru
că ele aii tost mult timp credute de Greci și Romani ca adev&rate și formati temelia religiunii lor.

$ 114. Teorie. — O naraţiune idealistă este cu
atât mai frumâsă cu cât poetul povestesce mai
natural (mai simpluşi mai real) momentele extra-

ordinare ale faptului ce cuprinde.
Explicare. — Frumuseţea «Povestei Porcului», (ca și a tuturor
poveștilor culese de Creangă) stă în faptul că persânele care
iau parte

la faptul povestit,

ori cât de închipuite şi nereale ar

fi, vorbesc şi lucrâză ca şi cum ar vorbi şi ar lucra în momentul de față în lumea nâstră de adi. Moșnegul și baba
parcă sînt doi Români de la ţară, vorbirea și purtarea babei
cu purcelul parcă ar fi vorbirea și purtarea ei față de un
copil pe care l-ar fi găsit şi l-ar fi crescut acum.
Exerciţiul 190. — Să se povestescă în scris un basm, deosebindu-se

bine

exposițiunea,

peripeţiile

nodului

și desno-

dămîntul și ținând în semă cele spuse la $Ş 113 și 114.
Exerciţiul 191. — Să se caracteriseze bucata de mai
arătându-se

că este poesie,

individuală,

mixtă.

134.
NUNTA

ZAMFIREI

E lung pămîntul, ba e lat,
Dar ca Săgetă de bogat
Nici astădi domn pe lume nu-i,
avea o fată, — fata lui —
Icână 'ntrun altar so pui
La închinat.

sus.

—
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Și, dac'a fost peţită des,
E lucru tare cu 'nțeles;
Dar dintr'al prinților şirag
Câţi aă trecut al casei prag,
De bună samă cel mai drag
A fost ales...
Și sa pornit apoi cuvint!
Și patru margini de pămint

Ce strimte-ai fost în largul lor,
Când au pornit să-și dee zor
Acest cuvint mai călător
|
Decât un vânt!
S'atuncă

din

tron

sa

ridicat

Un împărat după 'mperat,
Și regii 'n purpur s'aii încins,
Și Dâmnele grăbit aă prins

Să se gătescă din adins
Ca niciodat'.

lar, când a fost de sa 'mplinit
Ajunul dilei de nuntit,
Din munţi și văi, de peste mări,

Din larg cuprins de multe zări,
Nuntași din noi&-deci de țări

Sau r&scolit.
De cum a dat în fapt de zori,
Veniau, cu fete și feciori,
Trăsnind rădvanele de crai

Pe netede poteci de plaii; —
La tot rădvanul patru cai,
Ba patru sori.
Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.

26
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Sosit era bătrânul Grui
Cu Sanda și Rusanda lui,
Și Tinteș, cel cu tainic rost,
Cu Lia lui sosit a fost,

Și Bardeș cel cu adăpost
Prin munți silhui.
lar mai spre-amiadi,

din depărtări

Vedutu-s'a crescând în zări |
Rădvan cu mire, cu nănași,
Cu socrii mari și cu nuntaşi,
lar noi&-deci de feciorași
Veniau călări.
Și ca la mândre nunţi de craiu,
Eșit-a 'n cale-ales alai

De sfetnici mulți și mult popor,
Cu musici multe 'n fruntea lor:
Şi drumul tot era covor
De flori de Maiu.

Jar când alaiul sa oprit
Şi Paltin Craii
— a stărostit,
A prins să sune sunet vii

De treasc, de trâmbiţi și de chiii —
Dar ce scrii ei? Ori cum să scri
E ne 'mplinit!
Şatunci de peste larg pridvor,
Din dalb iatac de f&ișor,

Eși Zamfira 'n
Frumâsă ca un
Cu trupul "nalt,
Cu

mers isteţ,
gând r&sleţ,
cu părul creţ,
pas ușor.

—
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Un trandafir în văi părea;
Mlădiul trup i-l încingea
Un brâii de-argint, dar tâtă 'n tot
Frumosă, cât ei nici nu pot
O mai frumâsă să-mi socot
Cu mintea mea.
Şi ea, mergend spre Viorel,
De mână când a prinso el,
Roşind sa zăpăcit de drag, —
Vătavul a dat semn de i
Șatunci porniră toți şireag
Încetinel.-

Și 'n vremea cât sai cununat,
A prins poporul adunat
Să jâce 'n drum după tilinci;
„Feciori, la dece fete, cinci,
Cu sdrăngăneii la opinci,
Ca n port de sat.

Trei pași la stânga binișor,
Şi alți trei pași la drepta lor;
Se prind de mâni şi se desprind,

S'adună cerc și iar se 'ntind,
Și bat pămîntul tropotind
In tact ușor.

lar la ospăț, un ră de vin!—
Mai un hotar,'tot a fost plin
De mese, și tot 6speţi rari,
Tot crai şi tot crăese mari,

Alăturea cu ghinărari
De nm

străin.

—
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A fost -atâta chiă și cânt,
Cum nu s'a pomenit cuvînt;
Şi s6rele, mirat, sta 'n loc
Că l-a ajuns ş'acest noroc,
Să vadă el atâta joc
Pe-acest pămînt !.
De-ai fi v&dut cum ai jucat
Copilele de împărat,

Și principi falnici și 'ndrăsneți,
De-al

căror busdugan isteț

Perit-ai smei din iaduri scoşi |
De-ai fi vădut jucând voioși
Și Feţi-voinici, și Feţi-frumoși,

Și Logofeţi !
Ba Peneș-Imperat, vedend
Pe Barbă-Cot, piticul, stând
Pe-un gard de- alături privitor,

L-a pus la joc! Şi 'ntre popor
Săna piticu 'ntr'an picior
De nu-și da rând!

Sint grei bătrânii de pornit,
Dar, de-i pornesci, sint grei de-oprit!
Și sait pornit bărboșii regi
Cu

sfetnicii 'nvechiți în legi

Și patru-deci de dile 'ntregi
Ai

tot nuntit.

Și vesel Mugur-Împărat,
Ca cel dintâi, sa ridicat
ȘI, cu paharul plin în mâni,
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Precum e felul din be&trâni
La ori-ce chef între Români,
EI a "'nchinat
Şa

dis:

«Cât mac

e prin livedi,

Atâţia ani la miri urez |
Şun prinț la anul! blând și mic,
Să crescă mare și voinic, —
lar noi să mai jucăm un pic
Și la botez!

G. Coșbuc.

$ 115. Teorie. — Basmele, pe lângă fapte extraordinare, cuprind și lapte obicinuite pe care poporul le împrumută în povestirea sa de la vicța
de tote dilele.
Ast-tel, spre exemplu, nunțile cu care se sfârșesc
mai

tote basmele

române,

trebue

să

fie

la fel

cu nunțile așa cum sint cunoscute în vieța popo- .
rului român. Poeţii pot. împrumuta de la basme
unele din aceste fapte: şi le pot înfățișa mult mai
desvoltat și mai viii, decât se obicinuesce în basme.
Eaphcare. — Poetul
nuntă

din poveste

Coşbuc în <Nunta Zamfirei>

și a narat-o

mult mai

viă decât

a luat o
se obici-

nuesce în basme. Acâstă nuntă ce se petrece într'o lume imaginară, ca și faptele din basme, cuprinde, însă, multe momente care
nu se găsesc decât la nunțile românesci. Acestă îmbinare de
lucruri deosebite măresce farmecul poetic al acestei narațiuni
(Ş 114).

Exercițiul 192. — Să se arate pentru ce
acestă

narațiune

este poetică,

putem

dice

idealistă, individuală,

mixtă.

că

Exercițiul 193. — Să se deosibescă elementele descriptive și
narative;

elementele idealiste şi cele

realiste din acestă poesie.

Exerciţiul 194. — Să se găsescă comparaţiile,
şi ipotiposele mai însemnate dintr'insa.

iperbolele

—
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135.

BISERICA RISIPITĂ
|.

Sus, pe muntele Cehlăi,
Stă la pândă Duhul râu
Și aruncă peste munți
Ochii sti șerpii și crunți,
Cu ochirea-i să zărescă
Vre o pradă sufletescă.
Dar deodată el tresare,
Căci aude 'n depărtare
Glas de clopot chemător
Printre munți resunător,

Și cu grâză el zăresce
Pe câmpia

ce 'nverdesce

O biserică mărcță,
Strălucind albii prin ceță
Lâng'a Bistriţei verdi maluri,
Ca un vas frumos pe valuri.
Il.
Satan urlă, Satan sbiară |
Căci mai vede, vede iară
Şiruri albe de Români,
De femei cu flori în mâni,

Și copii și mândre fete,
Și flăcăi cu negre plete,
Coborînd ca lungă 6ste
Pe-ale delurilor câste,
„Re&sbătend codrii pustii,
Trecend peste ape vii,

—
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Șerpuind prin văi adânăi,
Sărind. peste 'malte stâncă
Și "ndreptându-se în cale
La biserica din vale
Unde clopotul suna
Și ?n văzduh se legena.
III.
Satan urlă, Satan dice:
«Răpedi-mE- -voiă de-aice,
«ŞI, în ghiară de-o voit stringe,
«Limba * n clopot o voii frânge,
«Vecinic ea să nu mai sune

«Cesul crunt de rugăciune!....»

Și, cum dice, în turbare,
De pe munte falnic sare,

Aripi negre întindend
Și cu ele "'ntunecând

Șepte codri mari, mărunți,
Septe sate, șepte munţi!
EI se 'nalță și se lasă

Pe clopotnița frumosă,
Ca un vultur răpitor
Pe o lebădă în sbor.
IV.
Turnul geme

'n temelie

Ca de aspră vijelie,
Clopotul dogit r&sună,
Clătinat ca de furtună,
Şi pe erbă veștejită

Cade crucea aurită.
Jar Satan grozav scrâșnesce,

—
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Clopotul din turn smuncesce
Și-l aruncă ?n depărtare

Peste Bistriţa cea mare.
«Unde ești, Dumnedei sfinte?
«Unde ești, Domne Părinte?
«De lași tu pe duhul r&ă

«Să calce locașul t&ă?»
Ast-fel munții staă privind,

Către ceruri glăsuind |!
V.
lară Bistriţa viteză
Apele-și înfurieză,
Vrend

cu

sgomot

să

înnece

Pe Satan în sînu-i rece.
Ea adună mări de apă
Și 'ntr'o clipă malul sapă,
Incât turnul de pe mal

Cade
Cu

'n aprigul ei val
Satan

ce se afundă,

Ca un fulger într'o undă!
Apa

saltă, clocotesce,

Nică că se mai limpedesce!
Și de-atunci în acel loc
Ea tot ferbe ca de foc,
Şi adese-ori s'aude

Re&sufiând gemete crude.
VI.

Spun păstorii din Cehlăi,
Că în timpul acel grei
Cerurile s'au deschis
Şun glas tainic ar fi dis:
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«Tu

ce-ai fost de lad călcată

« Mânăstire

blestemată,

«Tu să aibi atunci ertare,
«De bl&stem să ai scăpare,
«Când doi îngeri iubitori
«Intro nâpte fără nori
«S'or opri din a lor cale
«Pe risipurile tale,
«Și prin dulcea lor iubire
«Ți-or aduce-a mea sfințire !...»
— Fost-a,

nu, așa minune?

Bistrița o pâte spune!
V. Alecsandri,

$ 116. Teorie. — Naraţiunile ce coprind evenimenite extra-ordinare care explică un fapt întâmplat întrun anume loc sai anume timp
— se
numesc legende. Dacă narațiunea are caracterul
poesiei, ea portă numele de legendă poetică—
Ele de obiceiii sint de origine populară, și poeţii
împrumută

fondul lor, şi le dă numai

forma (elo-

cuţiunea, rare ori le schimbă şi disposiţiunea).
Explicare. —
poetică,

poetic

pentru

Narațiunea
că

un eveniment

«Biserica risipită>

Alecsandri

ne

extra-ordinar

povestesce

care ar

este o /egendă
în

ea în

explica

mod

risipirea

unei biserici de pe marginea Bistriţei.

Exerciţiul 195.— Să se spună de ce putem dice că acestă
narațiune

este

Exerciţiul

idealistă, individuală

și mixtă.

196. — Să se determine

elementele

narative

descriptive, realiste şi idealiste din acestă bucată poetică.

și

—
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136.
MEȘTERUL
I.

MANOLE
Şi Manole dece

In sus pe Argiş
Prin 61 cărpiniș,

Prin €l aluniș,
Plimbă-mi-se plimbă,
Domnul Negru-Vodă

Pe dalba-i moşie
C'o verde cocie,
'N verde zugrăvită

Cu-aur poleită,

Care mi-i întrece,
Stă inima-i rece.
Ri că-mi tot cătai,

Dar nu nemeriail
EI zid învechit
Şi ne isprăvit,
De mult părăsit,
Fără că-mi găsia

Şi îmi întâlnia
Noiaș purcăraş,
Porcii tot păscânăd
Marmora *ntoroând.

Cu opt telegari,
Cu noiiă zidari,
Noiiă meşteri mari
Şi Manole dece
Care mi-i întrece,

Bună

Stă: inima-i rece.

El le mulţumia,

Ei că mi-au umblat
Ţara *n lung și 'n lat,

Domnul de-l vedea,
Vreme nu perdea,
Ci mi-l întreba,

Prin €i cărpiniș,
Prin €l
Lungiș
Dar tot
Un zid
Un zid
Rămas

aluniș,
curmeziş;
mai găsit
învechit,
părăsit,
de demult.

qiia-i

a,

Din gură-i gicea:
— Noiaş purcăraş,
Porcii tot păzind
Marmora ?ntorcând,
Nu cumva: vedut,
Pe unde-ai trecut,
Un zid învechit

Pe Argiş în jos,
Pe plaiul îrumos,
Negru-Vodă vine

Şi ne isprăvit,

Pe dalba-i moşie

Şi l-ai cunoscut,
Hai cu noi îndată,
Hai de ni-l arată,
Că te-oiii răsplăti

C'o verde cocie,
Verde zugrăvită,

Cu-aur poleită,
Cu opt telegari,

De

mult

părăsit?

Dacă l-ai vădut

Şi te-oiu milui

|

Cu noăă zidari,

Cu

Noii

Ca de Dumnegei.

meşteri

mari,

milă de Domn,

—
Noiaş purcăraș,
i
Dacă-l audia,
EI se tot gândia
Şi se socotia
Şi mi-i răspundea:
— Ba, Dâmne-am vâgut
Și am cunoscut
Pe unde-am trecut,
Turma de-am păscut,
Un zid de demult,

Vechii şi mucedii;
Colo unde-mi eresce,
Unde se 'ndesesce
Trestică pitică,
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Serdfa cu purcei
O sută cinci lei;
De tot mascurul
'Poii da galbenul.
Noiaş d'audia,
Noiaş se 'ndemna
Şi se 'ndupleca ;

Cu Vodă pleca,
Cu noiiă zidari,
Noi& meşteri mari
Cu Manole qece
Care mi-i întrece
Stă inima-i rece.

II

Răchită 'nilorită

Papură 'nverdită.
d'augia,

Domnul

Bine că-i părea,

Domnul de-mi pleca,
Mult că nu mergea

Şi iată-mi vedea

EI ziă învechit,

Vesel că-i dicea:
— Hai cu noi îndată,

Vechii şi mucedit,
De mult părăsit.

Noiaş pureăraş
Ce mi-i răspundea,

Şi dacă-l vedea,
Bine le părea.
Domn descălica

Hai

de ni-l arată!

Vorbe ce-i vorbia ?
— Dâmne Negru-Vodă,
Nu pot vai de mine,
Eă să merg cu tine,

Porcii de-oiu lăsa,
De necaz oii da;
Lupii

cor

veni,

Turma mi-o râsni,
Stăpânul m'o bate
Bătae

de mârte!

Domnul d'audia
Jar se întorcea
Şi măre-i gicea:
—

Noiaş

purcăraş,

Eu mi te-oii cinsti,
Ei te-oii milui,
Porcii ţi-oiu plăti:

Iar, de-mi ajungea

Pe jos că mergea,
Cruce că-şi făcea
Şi se închina;
"Zidul ocolia

Zidul că-mi privia.
Iar, dacă-l vedea,
Manole

striga

Şi 'n palme bătea,
Din gură dicea:
—

Dâmne

Negru-Vodă,

Jată cam găsit
Şi am nemerit
Loc de mânăstire
Pentru

pomenire!

...,

— Var şi cărâmidă,
Că-i pustie multă,
Că-i lucrare lungă!

—
Domnul, de vedea,
bine că-i părea,
Din gură dicea:

— Iată am

găsit
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Pe gânduri că-mi
Din adânc ofta,

Jar, dacă-mi vedea

Şi am nemerit
Zidul învechit

Că nu folosia
Şi nu "nainta,
El mi se scula,

Și neisprăvit,

Zori când

se ivia,

R&mas de-demult,
Locul de zidire
Pentru mânăstire,

Luera,

lucra,

Chip de pomenire!
Şi precum dicea,
Domnul poruneia,
Domnu-i ajuta
Şi le aducea
Var şi cărămidă,

Că-i pustie multă,
Că-i lucrare

lunsă!

F6e ș'o lalea,
Manole 'ncepea

nu

Că tâtă dia
Din

ochi

măsura,

Gându-şi frămenta.
Sore când sfinţia,
Lucrul când lăsa,
Acas nu-mi pleca,

La zid că mânea,
Nâptea când sosia;
Pe zid se culca
Ş'abia aţipia,
Dormia, nu dormia,
Un vis că visa,
Un vis aevea.

Storile întindea
Lucrul că-mi zoria,
Zidul că-mi zidia.
Dar

ce se 'ntâmpla?..,

Diăa: ce-mi zidia,
Nâptea

C'aşa
Așa,
Bi se
Zidul
Zidul
Trei

se surpa,

Domnul
tot
tot
că
că
ani

va,

așa,
cerea,
'ndrepta,
?ntăria,
că lucra,

Dar geaba era;
Diiia ce-mi zidia
Nâptea se surpa

FOe ş'o Jalea
Manole-mi vedea,

sta

Şi visu-i

spunea

Că ?n deșert lucra
Până n'o zidi
Chiar în temelie,

Tînără şi vie
D'o dalbă soţie.
Di când se făcea,
El mi
Zidul
Şi iar
Diiia

se
jos
se
cât

scula
vedea,
gândia,
ţinea.

Sâra când sosia,
Lucrul când lăsa,
El că mi-și chema

Nouă meşteri mari,
Calfe de

zidari,

Jena-mi

lua,

Pe

punea,

mas'o

Din gură dicea:

—
— Notă meșteri mari,
Calfe de zidari
Şi cu mine dece,
Stă inima-mi rece,
Ei că v'am chemat
Și vam adunat,
Vorbă să vorbim
Sfat să sfătuim,
Plan să plănuim,
Că zid ce zidim
Surpat îl găsim,
Şi ei am visat
Vis adeverat,
Că ?n zadar muncim,
Că n zadar trudim,
Până n'om clădi,
Până pom zidi
Chiar în temelie,

Tînără

şi vie

D'o dalbă soţie.
Hai să ne 'nchinăm,
Hai să ne legăm,
Şi hai să jurăm
Jurămîntul mare,
Pe pâne, pe sare,
Pe sfinte icâne:
Care mândrişră,
Care soţidră,
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III.
Cei nouă zidari,
Noi meşteri mari
Ei, măre, că-mi sta
„Până se'nsera.
Acas când mergea,
Pe drum se vorbia,

Şi cână ajungea,
Neveste-şi chema,
Neveste 'nvăţa
Şi mi le gicea:

— la voi ca să-mi sciți,
Şi să nu-mi veniţi
Joi de diminâţă,

Pe nor și pe câţă,
La zid în departe
S'aduceţi bucate!

“
Manole că-mi sta,
La zid că mânea
Y'acolo dormia
Cu capul pe-o piâtră,
Pustia s'o bată!
Şi n6ptea trecea
Şi zid se surpa,

Cașa Domnul

va!

Întâi co veni

ar câna se scula

Joi de diminâţă

Im cap cu dia,
Hârtie-mi lua,
Seris6re-mi seria
Y'acas'o mâna:
Scris6re pe vânt,
Răspuns pe pămînt.
La slugă co da
Ş'acas'o ducea
La dalba Caplea ;

Pe nor şi pe câţă
Aici: în departe
S'aducă bucate,

Voi s'o apucaţi

În zid so-aruncaţi,
Cu

cap să scăpaţi!

Şi, el cum

dicea,

Cu toţi se lega,
Cu
Pe
Pe
Pe

toţi se jura
pâne, pe sare,
sfinte icâne,
dulci soţidre.

Iar dalba Caplea,
Ea, dac'o vedea,
Ea, dac'o primia,
Scrisu-i cunoscea,

—
Mult se bucura
Cartea că-mi lua
Cartea-mi desfăcea,
Frumos mi-o cetia.
Manole-i seria:
«Drăguţă Caplea,
Soţi6ra mea,
Ai un boii bălan,

Ce-i perdut de-un an;
Ia să mi te scoli,
Crânguri să-mi
De V&i nemeri

răscoli ;
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Din gură-şi dicea:
«Tacăt'o că-mi vine,
Sărmanul de mine. !
Şi cruce-și făcea,
Din ochi lăcrăma
La cer se ruga:
— Dâmne, Dâmne sfinte,
Dâmne milostive,
Ori ce te-am rugat,
T6te mi le-ai dat:
Dă, Dâmne, şacum

Ca să crâscă ?n drum

Şi de Păi găsi,
la să mi te-apuci,

Un

La tăât să-l duci

un rug curmeziș,
Dr s'o speria

Și din carnea lui
Bucate
La zid

să-mi
să-mi

faci,
aduci

verde

Un mare

hăţiş,

stufiș,

Dâr s'o *mpedeca,
Bucate-o

vărsa,

Pe nor şi pe câţă,
Joi de diminţă».

*Napoi co pleca
Altele să ia,

Mândra de Caplea,
Ea mi se scula

De-o întârdia!

Joi de diminâţă
Pe nor şi pe câţă
Cu roia 'n spinare,
Cu bruma ?n picidre.
Boul căuta,
Boul că găsia,
Boul că-mi gătia

Şi la zid pleca,
La zid în departe,
Să ducă bucate.

Sâre când lucia
Caplea că-mi
Și s'apropia.

zoria

Manole cum sta
Şi de sus privia,
Şi pe câmp căta,
El că mi-o vedea,
El mi-o cunoscea,
Din adânc ofta,

Rugă se ruga,
Lacrămi că vărsa,

Domnul

l-augia,

Domnul

l-asculta ;

Că, măre, crescea
D'un verde hăţiș,
D'un mare stuiiș,
D'un

rug

curmeziș.

Ea se speria,
Ea se 'mpedeca,
Bucate vărsa
Şi ?napoi pleca.
Dar dacă-mi pleca
Ş'acas' ajungea,
Altele-mi lua,
La zid că-mi pornia,
La drum că-mi zoria,
Pân' s'apropia.

—
Manole cum sta,
Pe câmp de căta,
De sus că-mi privia,
Pe Caplea vedea
Că s'apropia.
Din suflet ofta
Şi cruce-și făcea
Şi iar se ruga:
Dâmne minunate,
Dâmne îndurate,
Ori-ce te-am rugat,
Tâte mi le-ai dat.
Dă, Dâmne, șacum
Să-i 6să pe drum
Lup6ică turbată
Cu gura căscată,
Cu limba 'nfocată,
Dr s'o speria,
Dâr s'o *mpedeca,
Bucate-o vărsa,
*Napoi eo pleca

Ş'o întârdia !
El cum se ruga,
Domnul l-asculta,
Lupâica-i eşia,
Ea se speria
Şi se 'mpedeca,
Bucate vărsa,
*Napoi se ?ntorcea

Ş'altele lua,
La zid că-mi pleca,
La drum că-mi zoria,
Mai s'apropia.
Meşterul Manole
De sus de pe schele
Unde mi-o vedea,
Din suflet ofta,
Cruce că-şi făcea
Şi iar se ruga,
Lacrămi că-i curgea,

Din gură gicea :
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— Pâmne minunate
Sfinte şi 'ndurate,
Câte te-am rugat
Tâte mi le-ai dat.
„Dă, Dâmne, ş'acum
Să-i €să pe drum,
“Să-i 6să ?n cărare
D'o scorpie mare,
Cu gura căscată,
Cu limba ?nfocată,
Dr s'o *mpedeca
Dâr s'o speria,
Bucate-o vărsa
Acas! c'o pleca
D'o întârdia !
Și, cum
Domnul

se ruga,
asculta,

Şi Domnul
Scorpie-i

că-i da,
eşia,

În cale-o opria,
Dar

ea,

vai

de

ea!

Dacă-mi tot vedea
Că-mi întârdia,
Nu se speria,
Nici se'mpedeca
Şi nici se 'ntorcea
"Ci drumul eotia
Şi câmpul tăia,
La mers că zoria
Pân' s'apropia,
La zid cajungea.
Caplea când sosia,
Zidari do vedea,
Să ridă "ncepea
Bine le părea.
Manole că-mi sta,
La cer se uita,
Din suflet ofta,
Din gură dicea:

— Sciţi r&mășagul,
Sciţi jurămîntul :

—
Care mi-o veni
Mai de diminâţă

Pe nor şi pe câţă,
Voi s'o apucaţi,
In braţe s?o lăaţi,
In zid s'o-aruncaţi. +

Vorba

nu sfârşia,

Plâns

că-l înneca.

Jar ei îmi lua
Pe dalba Caplea,
La zid co ducea,
În zid co punea

Şi zidul zidia,
Din

gură-mi

striga:

— Var şi cărămidă,
Că-i

pustie

multă,

Că-i lucrare lungă!
Caplea
Zîmbet
Dar ei
Zid că
Zid că

de-mi vedea,
că-mi zîmbia,
mi-o zidia
se "'năiţa,
se 'ntăria,

Şi mi-o cuprindea.
Nici prea mult trecea
Şi ea se îngrijia,
Din ochi căuta,

Din gură-mi

dicea:

— De vă e de glumă,
Gluma nu e bună!
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Caplea de-mi

vedea,

Și mai greu ofla;
Plânset că plângea
Vaet că-mi scotea,

Şi mereu gicea:
— Manole, Manole,
Meştere Manole,
Dac'o fi vre-o glumă
Gluma nu e bună;
Zidul că mă strînge
Trupuşoru-mi frânge

Copilaşu-mi

plânge !

Yar Manole sta,
Nimic nu gicea,
Cu amar plângea.
Şi zidari zidia,
Zidul înălța,

Zidul întăria
Şi mi-o cuprindea
Şi mereii striga:
— Var şi cărămidă
Că-i pustie multă
Că-i lucrare lungă!
Şi ea, vai de ea,
Abia mai putea,
Abia mai sufla,
Dar tot se ruga
Şi tot mai dicea:
— Manole, Manole,
Meştere Manole,
Zidui r&u mă stringe,
Trupuşoru-mi îrânge,

Copilaşu-mi plânge!
Dar ei n'asculta
Cum se văeta,
Varul

că-mi

vărsa,

Cărămidi punea,

Zidul
Zidul
Zidul

se zidia,
se 'nălţa,
se ?ntăria

Zidul că 'nălţa

Şi mi-o cuprindea

Şi mere striga:

Glasu-i

— Var. şi cărămidă
Că-i pustie multă,

Şi când se ?nălţa
Şi când se ?nchega,

Căâ-i lucrare lungă!

Manole-mi

astupa;

ofta,
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Din plâns înceta,
Răspuns că-i dădea,
Din gură-i gicea :
— Copilaşul tăi,
Pruncuşorul mei,
Vadă-l Dumnedeă!
Tu cum l-ai lăsat
În pat destășat,
Zînele cor trece,
La el s'or întrece,
Şi Vor apleca,
'Țiţă că îi-or da;
Ninsâre d'o ninge,
Pe el mi lo unge:
Ploi când or ploia,
Pe el Vor scălda;
Vent când o sufla,
Mi l-o leg&na,
Dulce legă&nare
Pân' s'o face mare!

Vorba nu sfârşia,
Plânsul l-înneca
Şi se depărta ;

Iar noiiă zidari,
Noiiă meşteri mari,
Ei mereu lucra
Şi mereii striga:
— Var şi cărămidă,

Că-i pustie multă,
Că-i lucrare lungă !
Zidul se 'nălţa,
Zidul se *nchega
Şi ce se lucra
Nâptea. nu cădea,

Pân' se isprăvia
Sfînta mânăstire

— Manole, Manole,
Meştere Manole,
Zidul răi mă strînge,
Trupuşoru-mi frânge,
Copilaşu-mi plânge!
IV
F6e

de aglică,

Întwo Duminică
Într'o di cu sâre,
Întro sărbătâre,
De la vânătâre

Vodă de-mi venia,
Departe-mi vedea
Pe Argeş în jos,
Pe plaiul frumos,
Sfînta mânăstire;
Pentru pomenire,

Şi, cum o vedea,
Bine

că-i părea,

Calu-și repedia
Pân' s'apropia;
Şi când ajungea
Şi când se opria,
De pe cal săria,
Jur-prejur umbla,
Sus că se uita,
Bine că-i părea,
Mult se mulţămnia
Din gură gicea:
— Aferim ! Manole,
Meștere Manole,
Meșter învăţat,

Meșter lăudat!
Aferim zidari,
Nouă meșteri mari
Cu Manole dece,

Pentru

pomenire,

Care mi vă “ntrece,.

Dar
Tot
Un
Un

când lucra,
audia
r&gușit,
topit:

Tot ce mi-aţi cerut

pe
mai
glas
vaet

Literatură

şi Stil, cl. IV, Dragomirescu

Ei

vam

împlinit,

Dar bine-aţi lucrat,
Bun

lucru mi-aţi
|

fapt,
27
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C'astă mânăstire
O îi pomenire,
Şi nu

s'o

vedâ

In lume alta,
Alta ca dînsa!
Manole, cum sta

Şi sus mi-apuca
Şi sus că-mi lăsa
P'6i noi& zidari,
Noii& meşteri mari,
Cu Manole gece,
Care mi-i întrece,

Sus pe învăliş
Şi pe coperiș,
Din cap elătina,
Din suflet ofta,
Din gură-i dicea

Şi mi-i răspundea:
— Dâmne Negru Vodă,
Mare și îrumâsă,
Mândră şarătosă
Stintă mânăstire,
Chip de pomenire!
Dar cum este ea,
D&i, pe legea mea!

Cașa lucrătură
Şi fermecătură
Mi-e de 'nv&ţătură,
De m'oiu bizui,
Altele-oiit eroi,
Mult mai arătâse,

Şi mult mai frumâse!

F6e ş'o lalea,
Ei, dacă vedea,
Mult se văeta
Şi mult se ruga,
Dar Vodă gicea:

— Nu voii să mai îie
Nici să se mai scie
De-altă mânăstire
Chip de pomenire ;
Nici să vă siliţi

Să vă bizuiți
Ca ea să clădiţi!
Şi, dacă qicea,
Acolo-i lăsa,

Sus pe înveliș
Sus

pe coperiş,

Zidul ca să-i ţie,
Vântul să-i adie,
Pi6ea să-i înmâe,

Fâmea
Domnul Negru-Vodă
Sta şi-l asculta

Cum

se lăuda.

În sus se uita,
La meșteri

căta,

Şi, dac” augia
Cum

se lăuda,

"Pe gânduri cădea,
Adânc se gândia.

să-i înd6e.
vV

Frunză de măcriş.,,
Sus pe înveliș,
Sus pe coperiş,
La cea mânistire
Chip de pomenire,
Noi meşteri mari,
Calfe de zidari,

"Cu Manole dece,
Mult

că nu trecea,

Vodă ce-mi făcea?
Porunci poruncia,
Schele că rupea,
Scări că le tăia.

Care

mi-i întrece,

Stai şi tot privesc,
Planuri plănuese
Şi merei postesc, “

Trei dile de vară,
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Manole, Manole,
Meşterul Manole,

Trei de primă-vară
Ş'alte noiă iară
Din zori până ?n sară,
Că Vodă-i ţinea
Şi Vodă-i muncea
Şi Voqă dicea:
— Nică voii să mai fie,
Nici voiii să se scie
Co mai fi pe lume
Cu faimă şi nume
Aşa mânăstire
Chip de pomenire ;
Nici voi v'ăţi sili,

Nici wăţi

Singur r&mânea
De se tot gândia
Şi tot plănuia,

Cincă ile 'nplinia,
Şi dacă-mi vedea,
EI mi se scula,
Şiţă că-mi lua,
Bine c'o cioplia
Şase muchi venia,
Cu ţinte-o bătea,

Cu cue de fer,
Cu ţinte de-oţel
Şi unde-o bătea
Sânge că ţișnia,
Nimic nu-i păsa,
C'aşa Domnul va.
Dacă le bătea
Şi le ţintuia,
Cu aripi sălta,
Cu aripi sbura,
Dar când îmi sălta,
Şi când îmi sbura,
Domnu-l pedepsia,
Că se 'mpedeca
De cea mânăstire
Chip de pomenire,
Şi el îmi cădea
Pe Argeş în jos
Pe plaiul frumos
Lângă mânăstire,
Chip de pomenire ;

ispiti,

Să vă bizuiţi

Ca ea să clădiţi!
„Şi dacă-mi

şedea

Şi dacă-mi

vedea

Cei noii& zidari,
Noiiă meşteri mari,
Mi se sfătuia
Şi tot întreba :
— Manole, Manole,
Meştere Manole,
Ce să ne mai facem,
"Unde să ne 'nt6rcem ?
După ce dicea,
După ce ?ntreba,
Ei că-mi asculta
Ce mi-i învăţa,
Notă meşteri mari
Calte de zidari,
Scândură că cioplia,
Patru le făcea,
Aripi că-şi eroia,
Şi le potrivia
Şi mi se lega,
Cu ele sălta,
Cu ele sbura,
Care cum cădea,
Stană se făcea.
Pocs.

pop.

Jar, unde-mi cădea
Cruce se făcea,
Şi de-alăturea

Cişmea isvora
Cu apă

curată

'Trecută prin piâtră
Cu lacrămi sărate
De
din

Caplea

vărsate.

Col. G. Dem.

Teodorescu.

— 418 —$ 117. Teorie. — Poesiile, cât și ori-ce alt fel de
producţiuni produse de Gmeni din popor, fără să
se scie anume de cine, şi care trec din gură în gură

modificându-se,

se numesc populare. Deosebitele

forme cu care se presintă o poesie populară
gura poporului— se numesc variante.
Ezplicare. —

«Meşterul

pentru-că e din popor

Manole»

și nu se scie

este

în

o poesiz populară,

de cine a fost făcută,

scim

dor că este cunoscută de unii și de alții (cu deosebire de lăutari,
care o cântă), și că a fost culesă din gura unui om din popor
de culegătorul G. Dem. Teodorescu. Acestă narațiune se presintă
sub o formă mai simplificată în pazzapza culesă de A/ecsandri.

$ 118. Teorie.
— Naraţiunile poetice ce cuprind
evenimente extra-ordinare în legătură cu lucruri,
cu persone saii cu fapte însemnate din vicța unui
popor, se numesc balade epice. Când sînt populare, se mai numesc și cântece betrânesci.
Exphicare. — «Meşterul Manole» este o baladă epică pentru-că
cuprinde un fapt extra-ordinar: zidirea unei biserici care se
dărâma n6ptea singură, acest fapt extra-ordinar, e în legătură

cu un lucru și cu o pers6nă însemnată în vicța poporului român: cu Mânăstirea Curtea de Argeș și cu domnul Negru Vodă
Este un cântec bătrânesc, pentru-că e o baladă epică populară.

$ 119.

Teorie.

momentele

—

trebuesc

In

ori-ce

ast-fel

naraţiune

înlănţuite

poetică,

încât cele

de mai "nainte să explice, să motiveze, temeinic
pe cele de mai pe urmă. Ast-fel faptele personelor
trebue să decurgă în mod natural din caracterul
lor, iar momentele să se împletescă şi să se determine în mod natural unele pe altele. Când

—
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arătăm caracterul persânelor dintr'o naraţiune
poetică şi explicăm cum se motiveză faptele lor
Şi cum se împletesc între ele, pentru ca să alcătuescă nodul și să determine desnodămintul, dicem
că facem

analisa literară a bucății.

Exphcare. — Negrul Vodă vrea
ordinar în țara

să

sa; el caută fără preget

facă

un

lucru

locul potrivit

extrapentru

acesta și are încredere în Meșterul Manole. Acesta este un
mare meşter care are sufletul drept («stă inima-i rece»), își
iubesce fârte mult soția dar e superstițios. Meşterii lui Manole
sînt 6meni de rând, iar Caplea, soția lui Manole,
nu vrea
să €să din cuvintul bărbatului săi, la care ține "forte mult,

și e forte vrednică. Acesta este schița caracterelor din acestă
baladă epică. Din ele au să decurgă în mod natural deosebitele momente caracteristice ale acestei narațiuni.
Meșterul Manole cu meșterii săi sapucă de zidit biserica, dar
tot ce zidesc ei diăa se surpă peste n6pte. Acesta este un prim
element extra-ordinar, idealist. Manole viseză că nu va înceta
farmecul, decât zidind o femee vie în zidul bisericii. El propune

meșterilor ca să zidescă pe cea dintâi femee ce va veni cu
demâncare Joia viitâre, şi toți se legă cu jurămint ca să nu
destăinuescă acest secret femeilor lor. Toţi meşterii însă,
Gmeni de rând, spun femeilor lor să nu vie cu demâncare în
diăa fixată. Manole însă, suflet drept, scrie nevestei lui să vie,
dar, fiind-că ţine fârte mult la ea, îi spune să facă re-care

lucruri, care ar. pute so întârdie şi'să nu sosescă cea dintâi.
Caplea, soţia lui Manole, fiind vrednică, îndeplinesce totuș
t6te poruncile lui Manole, gătesce de mâncare și plecă cu ea
la bărbatul s&i. Manole o vede de departe și, cum e drept la
suflet, se râgă din tâtă inima la Dumnedei ca să-i scâtă
înaintea ei rând pe rând o pădure desă, apoi o lup6ică şi în
fine

o scorpie,

ca s'o

facă

să se împiedice,

să

verse

bucatele

şi să fie nevoită ca să se întârcă înapoi după altele, și ast-fel să

întârdieze. Aceste întâmplări constitue al doilea element idealist.
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De doti& ori Caplea se întârce înapoi, dar a treia 6ră ocolesce scorpia, și ajunge la mânăstire cu demâncare. Dar acestă
stăruință a ei trebue să-i fie fatală. Meşterii rid că și-a scă-

pat prin înşelăciune soțiile lor, iar Manole, om drept la cugetul
lui, şi cu tâtă iubirea ce are pentru soția lui, lasă pe zidari
so zidescă în zid. Ea crede, mai întâi, cum era firesc, că este

o glumă, apoi începe să se neliniştescă, și în fine, începe să
plângă şi să se râge să nu-i lase copilașul fără mumă. Dar
Manole nu dice un cuvint, meșterii lucreză și biata femee
este înnăbuşită în zid. Numai după ce grozava faptă s'a sfârşit,
Manole răspunde soției sale, că copilașul lui va rămâne în
"voia Domnului, și isbucnesce în plâns.
O asemepea faptă trebue să fie r&sbunată însă, și r&sbunarea
vine. Negru Vodă rămâne minunat de frumuseţea mânăstirii lui
Manole, dar Manole îi dă să înțelegă că ar pute face alta și mai
frumâsă. Negru Vodă însă nu mai vrea să fie vre-o altă mânăstire

mai

schelele

frumâsă

și-i lasă

să

ca a

lui, și-i hotărăsce de msrte: le rupe

moră

pe acoperiș. Ei caută să-şi facă,

cum era firesc, aripi de sburat, dar
meșterii cădend se fac
stană de pictră, iar Manole se face cruce, lângă o fântână

ce-a isvorit din lacrămile nefericitei lui soții. Acesta e al treilea
element idealist (extra-ordinar). - Ast-fel avem analisa literară a baladei epice «Meșterul
Manole».
Nota 10.—Nu numai naraţiunile ci şi descrierile, pot fi supuse analisei literare, şi anume arătând legătura dintre deosebitele momente
esențiale ale lucrului descris, Tot din analisa literară face parte «caracteris
area»
composiției

date,

caracterisarea

și

de

composiţiei,

obicejii

analisa

literară

trebue

să începă

cu

!

Exerciţiul 197. Să se facă analisa literară a novelei «Alexandru Lăpușnenu»>.
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137.

SFINȚII DIN RAIU.
pornesc în ajutorul lui Vlad-Vodă al Munteniei înpotriva păgânilor de Turci.
(din «ȚIGANIADA»)

SNA CKAZSCE AE A 'TpEA 0Apz
[li rapa kpeckana, ce pzawk nainz,
SAE KaHA oacrE

hepsia
AE

'râpwkekz

cranănia

posiph

MBATE

BApBapa

pomana;
ui A£ :KpS5IE

Pamacece [apa man nscrie.
Isman virzuial, HOACTPZ APMATA
„Îurp'arărk BAASpu Uli ACSNpEAE

Spa rpkra ui NEgZ'TAMATA,
Gan, OApE-KBM KA NN'PpE EAE.
Spa puTpo Zi AE BApZ ceHiHZ,
Bana

gitrp8

A pai8a8n

rpzaina

Cau-Gnipigon npin 0 *NTaAMNAApE
Tlpigiua, pi 70c KA CA MAH BAAA
We ax Msurenin: — Sl8! Bainco! — 'TApE
Crpira UCNAIMANTAT ; TAp O TpBMAAZ
AE cin A£ npin mpe8p MA rpsz,
— Ve ui-e, Cnipigoane, mi ve "paz?
COX! zice: ĂAp NS BEAEIIt: ME-M ECTE?
«Ilepirr-as Iapa m pomanrbekz !
alliepe

wi

Miner

MB

AA

HEBECTE;

1) Vlad Vodă Ţepeş, vedându-și Tara năvălită de Turci, retrase
populaţia stabilă la munţi, iar pe Ţiganii, care erai nomadli şi puteai
să slujescă Tureilor de spioni, îi organisă milităresce, le dete merinde
şi-i trimise să se așede într'un anume loc, unde Turcii să nu potă da
peste ei.
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«IIS 8 mapa Sac ca ma viner'Beka
«ha Mrenia : ui akSAa “roara
«0 Baxsi ae MoyAmMET npaaTa).
To,

cpiniţin

kASrz

anon

AE MBAuţiAv; "TABEpEn
Town

Smepin

ui

ce mipA

ar He,

ui ANETE

RAZTIpA ;

Iati-ue Gan-llikoapz, aan

Mi ciHe

Ren,
AiN BSBEAE cin'Te
Caosozi SPMATOApEAE KBBIW'TE:

«0

k&Biowiaop!

miE-mu

nape,

(RA MS- EpEME AE A KAzTi Ain CNA'TE,
CGAs a szn8i apa AE AAS'TOA pe,
CElUTENT ANA, NăHZ Bop (i c&pna're
CHECEpIMEAE HOACTpE AE arăt,

«dap an ca amr
aăpenr

awkcra,

8

«Sana,

Boinivin

HOIpi

ui ou ne Pomanul!
Gnipiagoane AApz.
„pi “TOBA paie

(Ile Jleopyc, KS Maps oc "me NOroApA
<Illi amsra AS Fiaa „pn Baranie:
CÂlUA rHgEck E8 Ka ap pi man Bine,
Cuca mamenraui pe ax naua mane!
CARAT

Man

KSpăHA

'TpERE

A MEPUE,

(RA an MiH'TEpEA noa'rE i zaaapa
CSlsărapt. — “eu ao nor €'ANEPUJE
CĂErpasz, ina rznzpeun : TApA
«TS neaeerpS (npek8m E în KAtIOANIE)
CTpesse ca mepyn 0 Gnipigoane....
Gn-lleopye ns Can-Meaps, piina a aus,
«urzpi casa Asu Gan-Hikoapa.
Hsma Can-Gnipiaon ask rp'uz,

—
Ham

HS BazScE
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HiMn Vainidapz

Fipe-Su pacROWS, ABARHA, ÎNIMZ BARHAA
Ain pipe ti HEISBiHA, icE&HAA.
Can-llEopue para caBiA "mitica,
Hi pmspaka SkSA HECTpaBATBTA.
RoipSa, cKSTSA, CBAIA HE HBIHICA$
Ip” AMBpaKAHAS-AE ME TOATE AE CASTA,
Il3 newrps kz-c B6HE wi (PpSAoace.
Vi na E MSAT EA 18 AE NSPTACE,
Suiuaep
Li

Gan-AMeapS

amana

Can-Meaps

AE Ai

ce apwEsz
CE NSH

RZAApE:

ne “na ca WE epEsz,

llp Gan-lleopue ne MSpr&A
FÎMBE AOGITOAME AMINSIIATE

ca8;

KApE

Spas npk maecrpe ui ApinATE.
„HCEMHAHAB-cE

KS căra

RăBidiuini RAAGPEL
Gau-Gnipiaon AS
Iloropăna

ne wk

KpSYE,

NAEKApA;
En cE ASE,
rainia

ckapa,

Rapea LAKOG, NpiBEliHA, AE AKAcz
Ac ppika ASn eax, o Bicace.
AAp, MApăNAS-H

RAME AEABUrATA

[le per a nai pin cniuz „pi cniuz,
— Makap Ka NS PScEcE HiMOAATA
Ramape —

"Tor

AE-Ap

pi

0 marzpiya

Ca8 nu Ae aci — cokomE pui cine —
Ra ap nr KZAZTOpI MAN BiHE.
Uli aka: 0 mMiNBHE! ME SApewe?
O acina Accnpe Mă

apknra

TpziNa, KATpE AHCSA

OMEHELIE :
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«Gan-Gnipiagoane pap tă ayiknra!
«Ii, ae BOEIH A MEpUE Man TApE,
(IIS prrpea Himik, Mi cn KZAApE!D
Gan-Gnipigon, apa A MEpAE BpEME
ÎlE AOK PNEAAERA MArzpilțA.
Iisepa pu uiSp BAZABYBA i WEME,
Îzlp cpamrBASn 'rpecape kziua,
SIA

AE pENEAE

dpenr

ACIHA

CBOApA

kaTpe Msuwrenbeka

Iapa.
1.

Budai

Deleanu.

$ 120. Teorie. — Când o naraţiune poetică povestesce un fapt extra-ordinar
în legătură

popor,

cu

lucruri

care nu

şi persâne

numai

din vi€ța

e

unui

dar resfrânge întrega lui vicță la un mo-

ment dat al istoriei
epopee.
Ast-fel este epopee

resfrânge t6tă vieța
dărâmaării Troii.

lui,—ea

portă

numele de

Iliada lui Omer,

vechilor

în care se

Eleni, pe vremea

La faptul ce se povestesce în epopee şi care
pote av un fond istoric, ia parte totdeuna puterile supra-naturale,

dei,

semi-dei,

sfinți, îngeri,

diavoli, puteri personificate ale lumii (ca Adevărul,
Dreptatea,

Urgia,

etc.);

iar

personele

omenesci

se numesc eroi şi sint înzestrați cu puteri extraordinare.
Epopeea pote fi eroică, când eroii sînt representanţi serioşi și plini de demnitate ai unei națiuni şi prin faptele lor provâcă sentimente înalte

—
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"

și grave; sau comică, când eroii sînt neserioși și
prin faptele lor provocă în cititori sentimente .
vesele şi uşuratice.
Explicare. — Composiţia de mai sus face parte din epopeea
comică «Tiganiada», unde Budai-Delenul povestesce cu haz
cum Tiganii, hrăniți și înarmaţi de Vlad Tepeș, ca să nu se
facă spionii Turcilor, vor şi ei să-și întemeeze o ţară dar nu
pot. Fondul

e dor

epopei

istoric al acestei

că

faptul

poetul

imagineză că faptul sa întâmplat în vremea când Turcii ai
năvălit în Muntenia în contra lui Vlad Țepeș. Eroii sînt, afară
de Vlad Vodă, care nu e personaj principal, Parapanghel, Becichirec, Tandaler, Neicul, Guliman şi alți Tigani.
Puterile supra-naturale sînt representate prin Satana

care ia

partea Turcilor și Sfinţii care iaii partea Muntenilor. În acestă *
bucată se povestesce tocmai momentul când Sfinții, vădend Tara
Mnntenescă

de Turci,

prădată

Exerciţiul 198. —
teriza

acestă

bucată

plecă în ajutorul

Să se spună cum se
şi în

Exerciţiul 199. —Să

ce

stil este

mai

Muntenilor.

pote

carac-

scrisă.

se povestescă în scris în vorbire liberă,

138.

TARA
(din

Ce

ÎN

PICIORE

«DUMBRAVA

ROȘIE»)

Ce vuet lung de care, ce tropot surd de vite,
fremăt de suspinuri, de glasuri nădușite

S'aud în sînul nopții, prin negra 'ntunecime

Și către munți se 'ndreptă la codrilor desime?
Din când în când sub nouri, trecând ca o săgctă,
Clipesce o lumină, și ca prin vis arată
Bătrâni cu fruntea g6lă plecată spre pămînt,
Femei cu prunci în brațe și pletele în vânt,
Copile spăimîntate, mânând turme de oi,

Și flăcăeși în fugă, mânând cârduri de boi.

'

o

—
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Pe jos, pe cai, în grabă toți, părăsindu-și satul,
Fugind cu vaet, lacrimi, căci i-au ajuns păcatul,
Se duc pribegi și palidi să cate-adăpostiri
In fund de codri, 'n peșteri, în sîn de mânăstiri.
Dar unde sînt bărbaţii, voinicii, junii, tarii,
Să-și apere părinţii, nevestele și pruncii?
Când suflă grea furtună pe ramurile luncii
Șo sgudue șo darmă, ah! unde sînt stejarii?
Stejarii sînt la locul lor, față cu furtuna!
Acum, de dece dile şi dece nopți, într'una,
Din munți şi pân” la Nistru, pe culme și pe deluri,
Lungi buciume r&sună, dând tainice semnalură;
Și călărași din fugă, prin sate, prin orașe

Crăinesc: «Săriți cu toții pe Liftele trufașe!
«Vitezul Ștefan Vodă v& chemă 'n vitejie,
«Cine-i mișel să fugă, cine-i Român să vie!»
Toţi ai r&spuns: «Trăescă Moldova!» și sai dus.
Pe loc tot omul verde,

ce pârtă capul sus,

Și-ai sărutat odoriă, și-au ascuţit toporul,
Şi-au prins din câmp

fugarul ce-i sprinten ca o ciută,

Apoi, tăcendu-și cruce, dicând un: «<Dâmne-ajută!»
Ca șoimul de la cuibu-i vofos şi-au luat sborul.
Ast-fel din ţara "'ntregă plec' cete înmiite
Cu arce, barde, câse și ghige ţintuite,
Purtând căciuli de de, mintene ?n flori cusute
Şi barbe neatinse, al bărbăţiei semn.
Ei merg dea-drept prin codri, pe lungi cărări pierdute,
Călări pe șele g6le cu scările de lemn,

ŞI trec în sbor prin arbori, ca demoni de urgie,
Și umbra schintecză de-a ochilor mânie.
Tot ast-fel și boerii, stăpânii de moșii,
Incungiurați de glâte,

din casele lor plecă,

Privind cu mulțămire sburdalnicii lor fi
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Cum scii să-și pârte caii şi 'n fugă să se 'ntrecă.
Soții, surori și mame suspină 'n urma lor;
Dar ei alerg” ferice la câmpul de omor.
Coman de la Comana, un urieș de munte,
Ce intră prin bârlge și prinde urși vii,
Aduce după dinsul mulţi vânători de frunte,
Născuţi pe plaiuri 'nalte, trăiţi în vijelii.
Balaur de la Galu, Ciolpan din Pipirig,

Rid şi de frigul morții, cum rîd de-al ernii frig,
Și mulți cobor din munte, ca lava din vulcan,
De soiul lui Balaur, de soiul lui Ciolpan.
Velcea, bastard lui Şerpe, ca șerpele pe apă

Alunecă prin dușmani şi mult cumplit îi mușcă,
In luptă, când i-e sete, cu sânge se adapă
Și drept potir el are o țevie de pușcă.
El vine din Hârt6pe cu Purice-Movilă

Și cu Roman-Pribegul, ce nu mai sciii de milă.
Sche&nul și
Invingători de
Nici chiar sub
Pân' nor intra
Și Zimbrul de

Mircescul, vecini de pe Siret,
Unguri, sai prins cu jurămint
braţul morții să nu dea îndăret,
cu Lehul pe-al Lehului pămint,
la Schee şi Zimbrul. din Mircescă

Se duc să ia în cârne pe vulturii Leșesci.
Be&trânul Matei Cârjă are 'mpregiurul lui
Cinci sute de năprasnici, ce vin despre Vaslui,

Toţi Racoveni!... lar Cârjă, om înțelept și harnic,
E

?n flâre când se simte călare pe Șargan.

Glumeţ, îi place-a dice lui Negrea, vitez darnic:
«Am

să mă

fac, nepâte,

din Cârjă, Buzdugan!»

Negrea zimbind, răspunde: «Ai cârja betrânețiă
«La sfaturi, iar în luptă ai braţul tinereții».
Şi, ajungând cu toții la Racova de vale,
O cruce luminosă

li se arată'n

cale.

—
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Așa, cu mic, cu mare, apărătorii Ţării,
Eşiți ca trunza 'n codri la vântul primăverii,
Din văi adâncă se urcă, din piscuri se cobor,
Trec ripele în salturi, trec rîurile 'n not
Şalergă 'n neodihnă, voinicii, cât ce pot,
La glasul Ţării scumpe ce-i chemă ?n ajutor.
Merg unii cu grăbire spre codrii Bucovinei
Şacolo se adună la strimtele potici,
Pândind, ca venătorii, mișcările jivinei,

Şi tot rugând: «Fă, Dâmne, să trecă pe aici!»
Merg alții la Suceva să facă pe Albert
A pierde Gste multă și mult timp în deșert;
lar alții la Cotnarul iubit și podgorii,
Pe unde stai cu ostea, Bogdan, domnescul fiă,
Tăut cu mintea câptă, Costea cu ochii semeţ,

Și Trotușan și Boldur cu suflet îndrăsneț,
Și unde Ştefan Vodă înfipt-ai stegul stă
Strigând la cer: «Ajută-mi, o! Sfinte Dumnedei!»
V.

Alecsandri.

$ 121. Teorie.—Naraţiunile poetice care povestesc
un fapt care este în legătură cu vicța istoricăa
unui popor mai mult decât faptele ce se povestesc
în baladele epice, dar ati mai puţină însemnătate
decât cele ce se povestesc în epopei — se numesc
poeme eroice.
—
Explicare. — Bucata narativă de mai sus face parte din
Poema eroică «Dumbrava roșie». «Dumbrava roşie» este o
poemă eroică, pentru că povestesce în mod poetic lupta din
Pădurea Cosminului, în care Ștefan-Cel-Mare a câştigat o
strălucită victorie

totuși nu constitue

în contra

lui Albert,

unul

din momentele

Cralul Lehiei, dar care

cele mai însemnate

—
ale

vieţii

românesci

spre

429—
a

fi

întrebuințată

ca subiect

de

epopee.
Exerciţiul 200. — Să se citescă și să se arate elementele
idealiste cuprinse în acest fragment.

139.
BAIAZID
La un semn,

un țărm

ŞI MIRCEA

de altul, legând

vas de vas, se legă

Şi în sunet de fanfare trece ostea lui 1) întregă:
Ieniceri, copii de suflet ai lui Alah, și spahii
Vin de 'ntunecă pămîntul la Rovine, în câmpii,
R&spândindu-se în roiuri, întind corturile mari...
Insă, 'n zarea depărtată, sună codrul de stejari.

Îată, vine-un sol de pace c'o năframă 'n vârf de băț.
Baiazid,

—

privind

la dinsul, îl întrebă cu dispreț:

«Ce vrei tu?
—

«Noi?

Bună

pace!

ȘI, de no

fi cu bănat,

Domnul nostru-ar vre să vadă pe măritul împărat».
La un semn deschisă-i calea, și sapropie de cort
Un bătrân atât de simplu după vorbă, după port...
— «Tu ești Mircea?
|
— «Da, 'mpăratel»
|
— «AY venit să mi te "nchini,.
Să nu schimb a ta corână întro ramură de spini?>
—

<Ori-ce

gând

ai, Impărate,

şi ori-cum

vei fi sosit,

Cât sîntem încă pe pace, eii îți dic: bine-ai venit!
Despre

partea închinării însă, Domne,

să ne erți!

Dar acu, vei vre cu ste şi r&sboiii, ca să ne cerţi,
Ori vei vre să faci întârsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn și noii de mila Măriei-Tale...—
1) Ostea lui Baiazid care năvălise în Țara

Românescă..

—
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De-o fi una, de-o fi alta: ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi

le-om

duce

tâte, de

e pace, de-i r&sboiti».

— «Cum? Când lumea mi-i deschisă, a privi gândesci că pot,
Ca întreg Aliotmanul să se împiedece de-un ciot?
O! tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi sai pus!
Totă florea cea vestită a înixegului Apus,
Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi, sadună,
Să dea piept cu uraganul ridicat de Semi-lună!
Sa 'mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta;

Papa, cii-a lui trei corâne puse una peste alta,
Fulgerele adunat-aă contra Fulgerului, care
In turbarea-i furtun6să a cuprins pămint și mare;
Na avut decât cu ochiul, ori cu mâna semn a face
Și Apusul își împinse tote nemurile 'ncâce;
Pentrii-a crucii biruință se mișcară rîuri, riuri,

Ori din codri ră&scolite ori stârnite din pustiuri,
Sguduind

din

pace-adâncă

ale lumii începuturi,

Inegrind tot orizonul că-a lor deci de mii de scuturi;
Se mișcaii îngrozitore, ca păduri de lănci și săbii,
Tremura înspăimîntată marea de-ale lor corăbii.
La Nicopole vădut-ai câte tabere sa strîns,
Ca să stee înainte-mi, ca și zidul neînvins.
Când vădui a lor mulțime, câtă frunză, câtă erbă,
Cu o ură ne'mpăcată mi-am șoptit atunci în barbă,
Am jurat, ca peste dînşii să trec falnic, fără păs,
Din

pristolul de la Roma

să dai

calului ovăz!...

Și de crunta-mi vijelie tu te aperi cun to€g?
Și, purtat de biruință, să mă 'mpedec de-un moşneg ?>
— «De-un moșneg, da, Împărate ! Căci moşnegul ce privesci
Nu e om de rând: el este Domnul ării Românesci.
Ei nu ţi-aș dori vr'odată să ajungi să ne cunosci,
Nici ca Dunărea să 'nnece, spumegând, a tale oști.
După

vremuri

mulți veniră, începând

cu acel spe,

Ce din vechi se pomenesce, cu Darii al lui Istaspe;
Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,

_ 431 —
De-ai trecut cu spaima lumii și mulțime de norod ;
Impărați,

pe care lumea

nu putea să-i mai încapă,

Aă venit şi 'n țara nstră, de-ati cerut pămînt şi apă.
Și nu voii ca să mă laud, nici că voii să te nspăimint:
Cum

veniră,

se făcură toți o apă şi-un pămînt.

Te fălesci că înainte-ți r&sturnat-ai val-vertej
Oştile leite 'n zale de 'mpăraţi și de viteji?
Tu

te laudi, că Apusul

înainte ți sa pus?...

Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-a voit acel Apus?
Laurii voia să-i smulgă de pe fruntea ta de fer,
A

credinţei

biruință

căta ori-ce cavaler!

Ei? Imi apăr sărăcia și nevoile și nemul!
Şi de-aceea tot ce mişcă 'n ţara asta, rîul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ție duşman este;
Duşmănit

N'avem
Care

vei

fi de

tâte,

făra

prinde

chiar

de

veste.

oști, dară iubirea de moşie e un zid,

nu

se 'nfioreză de-a

ta faimă, Baiazid! »

Şi abia plecă bătrânul:ce mai fremăt! ce mai'sbucium!
Codrul clocoti de sgomot și de arme şi de bucium ;
Jar la pâla lui cea verde

mii de

capete

Mii de coifuri lucitâre es din umbra
Călăreţii

umplu

câmpul

şi roesc

pletosă,

'ntunecsă.

după

un semn

Şi în caii lor sălbatică bat cu scările de lemn;
Pe copite iai. în fugă fața negrului pămînt,
Lănci schintee lungi în sâre, arcuri se întind în vent,
Şi, ca

nouri de aramă

și ca ropotul' de

grindeni,

Orizontu 'ntunecându-l, vin săgeți de pretutindeni,
Vâjiind,

ca vejelia și ca plesnetul

de ploe:

Urlă câmpul şi de tropot și de strigăt de bătae.
In zadar stiga 'mpăratul, ca și leul în turbare,
Umbra

morţii se întinde tot mai

mare

și mai

mare;

In zadar flamura verde o rădică în spre ste,
Căci

coprinsă-i

de peire și în față și în coste,

Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie;
Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.
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Cad Arabii, ca şi pâlcuri risipite pe câmpie;
In genunchi

cădeai

pedestri,

colo

caii se r&stornă,

Cad săgețile în valuri, care șueră, se târnă,
Şi lovind în față, 'n spate, ca şi crivețul şi gerul,
Pe pămînt

lor li se pare

Mircea însu-și mână

că se nărue

tot cerul.

'n luptă vijelia 'ngrozitore,

Care vine, vine, vine, calcă totul în picădre;
Durduind sosiau călării, ca un zid înalt de suliți,

Printre cetele păgâne trec, rupendu-și large uliţi;
Risipite se 'mprăscie a dușmanilor șiraguri,
Şi, gonind biruitâre, tot veniai a Ţării steguri
Ca potop, ce prăpădesce, ca o mare turburată!
Peste-un ces păgânătatea e ca pleva vânturată.
Acea grindin' oțelită în spre Dunăre o mână;

far în urma lor se 'ntinde falnic armia română.
Mihail

$ 122. Teorie. — Epopeele
chiar

şi

Eminescu.

poemele

eroice,

dacă nu cuprind evenimente extra-ordinare,

sînt idealisate prin măreţia faptelor ce cuprind
înălţimea tonului în care personele cuvinteză
măreție de fapte și înălțime de ton, care fac
să ni se pară faptele mult mai mari decât cum
fi fost în realitate.

şi
—
ca
ar

Măreţia faptelor se numesce sublimitate, iar înăl-

ţimea

de ton a vorbirii pârtă numele de stil sublim.

Explicare. — Acestă

bucată,

de şi

nu

face parte dintro

epopee și nici măcar dintro poemă eroică, cuprinde totuși
momente măreţe, vrednice de naraţiunea epopeii sai a poemei
eroice.

Simplitatea

şi totuși măreția figurii lui Mircea, care vorbesce

atât de modest şi lucreză atât de energic; îngâmfarea sublimă
a lui Baiazid, care totuși nu-i ajută nimic în contra armelor

—
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Domnului nostru care-și apără «nevoile şi nemul», — ne înalță
sufletul mult

mai mult

decât

povestirea

realistă a unor eve-

nimente. Acestă bucată dar, de și nu cuprinde lucruri cu adev&rat extra-ordinare, este idealistă prin sublimitatea personaşiilor și prin sublimul vorbirii lor.

Exerciţiul 201. — Să se caracteriseze complet şi să se
înveţe pe din afară.
Exerciţiul 202. — Să se .transforme în vorbirea liberă, fără
să i se piardă

caracterul

de poesie.

b. Naraţiuni

generice
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Alexandrescu.

$ 123. Teorie. — Naraţiunile poetice care, de şi
aii aparenţa că ati de subiect un fapt individual,
slujesc totuși ca simbol al unui întreg şir de fapte
trecute

sau

viitore,

sînt narațiuni generice.

Naraţiunile individuale care ati înţeles generic

se numesc

alegorice sati simbolice.

Exphcare. — Poetul Gr. Alexandrescu se pare că în «Câinele și Căţelul» ne povestesce o anumită întâmplare dintre
un anume câine (Samson) și anume căţel (Samurache); în realitate însă acestă întâmplare, cu aparența individuală, slujesce
de

simbol

întâmplare.

al

tuturor

faptelor

omenesci

ce semănă

T6te faptele Gmenilor care vor

cu cei mari,

dintre Samson

dar nu

cu cei mici, se

și Samurache.

cuprind

cu acea

egalitatea numai
în

întâmplarea

—
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$ 124. Teorie. — Naraţiunile alegorice prin care
se lămuresce un adevăr moral se numesc fabule.
Fabulele sînt propriă dlise, când rolul principal
din naraţiune îl jocă animalele; sînt apologuri,
când rolul principal îl jocă omul. Inţelesul generic
al unei fabule se dă de obicei prin câte-va rânduri la începutul sai mai de obicei la sfârşitul
compunerii, și se numesce morală sati îinvețălură.
Explicarea. — «Câinele și Căţelul>
faptul

ce se povestesce

este o fabulă pentru că
adevărul

lămuresce

moral,

că

mulți

Gmeni vor egalitate numai cu cei mari; este propri disă,
pentru că faptul se petrece între animale. Morala e în cele
doit versuri de la sfârșit.

$ 125. Teorie. — Fabulele sînt naraţiuni idealiste, pentru Că faptul individual ce cuprind n'are
existență decât în imaginaţiunea poetului, de care
sînt plăsmuite. Faptul nereal plăsmuit spre a face
pe cititor să înțelâgă alt fapt real— se numesce
alegorie. Alegoria este o figură de cugetare, dar
considerând-o ca prelungirea unei metafore, este
|
|
figură de vorbă.
Explicare. — Convorbirea între câinii Samson și Samurache
este un fapt individual, dar alegoric, întrucât noi nu ne interesăm de ei și de convorbirea lor întrucât sînt câini, ci întru
cât înțelegem printrînșii pe 6meni. Alegoria ce cuprinde este
figură

de cugetare întrucât n'o putem considera ca o metaforă

prelungită.
Exerciţiul 203. — Să se caracteriseze pe temeiul $$ 123,
124, 125, naraţiunea următâre.
Exercițiul 204. — Să se compună o fabulă care să lămurescă adevărul moral: «Limba dulce mult aduce».
*
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Ra ca MOroapE BAN, NE păHA, „AHIET, KBAUÂHITE;
Ilp kap8A Asa Spma ca (aka piaiure,
Ran
deEnpituun

Ii,

pi

ina,

ui

AgEBZp,

Boin ME-A N8p'ra8,
MATBpui,

APSA

Man

MEprE

BpEAHiMIi

„ANMET,

cApzras.

KA TARHASA

“EA JAMEPKAT E pia Uli PpaMANTAT AE an;
ĂAp 9 N2pEKE AE 7RBHKAHH

SI KApOp BEHTA pHASA,
Ile soin

Bine puezarqi

“ÎN KpiTIKAS A£ MoaprE:
cSirai-Ba, Bon AASAai !
(fie acu — zis

— neriogin,

8

Rap u8 wi5

ca noapre!

CEI, Sima-me ma ouoaan!
«Ve 'rapae KA Bpoacka.... EI, nezu anae Ilpian
Cu asr K&m Tor ce MAcz:
<âlp Bpk

Ain EA ca taca.

«0, Aoamne! mi ve son!
aR5 ME PEHBME AMApE!
dMan BiHE Ap” kapa r8Hou
(GAS ap WIEAE MA ECAE ME COM Ii ME MANKApELCĂ], ca HE Bagz ui NE 91...)
hs- AMA Okzpu ASHkAHin No pHEck K8 KApSA Ap;

Ap rpeerarE ?n anaca;
Su ca onpkeka Bop,
Iliu ppnra ce tam Ac;
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"N AGK

CTĂUTA

KApPHECK

O nSaka Apenm NE păr, KT ME ASA NIop84,
PacToApMZ OANEAE.... Uli JAH PĂI CE ONpECK....
jar uerSyiTopsa,
Hs

Maine

KpSWiuie

Aa

XApE8pui

Uli oapre

CE

SITA

rpes ora.

ȘS 8 WiS KSM CA PrAMNAAT;
[is

Bau

ai

dap

Bp8

'TpERST

mSAr

K8 Biiropăa,

MAM

CATBpAT

Ii ns-i macrpez AMOpSA;

ca apăr aa Sin, Ho,
Rsm EM pi TIMNSpH

FpEAE,

AA ANţin BZA, HSMAN HOpOn
[lli uSman (panre pEAE,
Îlp nau, CAnSKkz cinrSpn En
ĂE TpEBH: KA OAMEHA rpEli
PacTIApHz KAPSA PENT AE PăIIz,
Ii vor pikz Man Mina.
A.

Donici,

142.

ISTORIA

SUFERINȚEI

Suferinţa era o copilă gingaşă şi frumâsă, cu părul
negru care mărginia o faţă albă ca câra. Buzele ei sup-

țiri erait mai totdâuna închise, ochii ei negri erai triştă
ca de mârte, aşa încât nimeni nu-i putea privi fără
ca să plângă. Sărmana copilă nu era nicăeri acasă, şi
umbla

fără repaos dintr'un loc în altul; intra când în

coliba săracului, când în palatul bogatului. Era aşa de
tăcută şi de tristă, încât nimeni nu se putea opri de a
o primi

în casă. Dar, ce minune!

la cine se uita,

aceluia

i se întâmpla o mare nefericire. Unul pierdea pe unicul
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săi copil, altul ondrea şi averea sa, al treilea era fără
vină prigonit de duşmani; altuia i se nemeriaui toți
copiii răi şi-l cărunţiai înainte de timp, sati se născea
vrajbă între soţi, sai vre-unul din familie cădea bolnav
şi nu se mai scula cu anii. Omenii se întrebai uimiţi,
de unde le venia atâta urgie și nu sciaii că ei înşi-şi
deschiseseră uşa, palidei şi tăcutei Suterinţe ; chiar dînşii
o chemaseră la masa lor. Adesea biata copilă făcea de
doiiă ori acelaș drum, şi ast-fel afla ce triste dureri
respândise. Atunci se feria vreme îndelungată de a mai
intra în ace6şi casă. Insă pe unii Gmeni se deprinsese
a-i iubi şi muria de dorul lor şi nici că lua totdâuna
s6mă,

dacă-i

visitase

prea

des.

Dar

atunci

o lovitură

după alta venia peste dînşii, până când trista copilă
îşi lua micul ei toâg şi, cu inima tristă şi cu ochii înecaţi în lacrămi, le gicea giita bună. Copila mergea încet
pe cale înainte, fără zor şi fără grabă, și totuşi mergea.
mai iute decât riul muntelui, mai iute decât suflarea
vântului şi nu .rămânea om la care să nu fi intrat. Mai
ales era lucru de spaimă, când se lipia pe lângă copii,

şi s&rmanii rămâneaii orfani saii cădeaii în b6le îndelungate, aşa încât feţele lor frumușele se făceaii albe şi
supţiri ca faţa Suferinţei, şi ochii lor, tot așa de trişti

şi de întunecaţi. Când
fericire,

începea

Suferinţa vedea o asemenea ne-

să plângă

cu amar,

şi multă vreme

nu

se mai uita la nici un copil, ba chiar își întorcea capul,
când vedea copii jucându-se.

Intro gi, Suferinţa şedea la umbra unui

măr stufos

şi se uita ce feţe rumene şi frumâse aveaii râdele lui,
încât se înveselia ori-cine le vedea.
_— <O mărule dragă», dise atunci Suferinţa, «dă-mi
şi mie o faţă aşa de rumenă şi frumâsă, ca să se uite
Omenii cu mai multă plăcere la mine».

—

«Ba nu», răspunse mărul, «dacă ai avâ tu obrajii
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rumeni şi frumoși, nu te-ar mai primi Gmenii cu atâta
milă şi bunătate».
Mâhnită. se sculă copila şi-şi urmâ: drumul mai deera
parte. Ajunse într'o grădină lângă pârâu; acolo
ce-l
celui
inima
ridea
îi
atâta cântec de pasări, încât
ul
augia. <lubitele mele păsărele», strigă, <daţi-mi cântec
».
Gmenii
eii
şi
lesc
vostru cel drăgălaş, ca să învese
— «Ba nu, copilă «dragă», ciripiră păsărelele, «de
lin,
n'ai veni tu aşa de încet, şi nu te-ai duce aşa de
îndată
Gmenii nu te-ar uita aşa de curând şi ar. simţi
».
durere
aduci
le
şi
că eşti Suferinţa
Şi tot mai departe se duse sărmana copilă și ajunse
ei
într'o pădure mare. Pădurea răspândia mirosul
gros
cel
ul
mușchi
aromat şi piciorul călca mâle peste
de sub copaci. Pe ici pe colo, radele s6relui se strecura
printre frunzele şoptitore, tremuraii şi se jucau deasupra mușchiului şi depuneai lucirea lor aurie pe îrunzele veştejite. Era o frumuseţe de minune !
S&rmana Suferinţă, obosită, se rezemă de un copacii.
«Aici pot şedâ căci nu aduc dureri; aci mă pot
odihni, căci. nimeni nu se nenorocesce la vederea mea».
Deodată se furişă prin fag o ragă de sore, vădu
frumoşii ochi întunecaţi, sări în ei, îi lumină şi străbătu
până în inima Suferinţei. Intrâga pădure vădu strălucirea fermecătâre în gingaşa faţă a copilei şi tresări

întrun fremăt de mirare şi bucurie. Dar Suferinţa nu

scia că se făcuse mai frumâsă : ea simţia numai

s6relui, tremurând caldă şi veselă în inima ei.
«O, dragă pădure, strigă ea tare, dă-mi numai
din miile tale de rage, și mă fă fericită!»

Deodată

se întinse în pădure

rada

una

o tăcere ca de morte;

copacii se uitară trişti unul la altul, rada s6relui fugi
din ochii Suferinţei, atinse o şopârlă sticlosă şi se pierdu
printre erburile cele înalte.
«Sărmană copilă», gise un stejar bătrân, <o singură

—

440

—

radă de sore, te-ar face prea frumâsă; Gmenii te-ar
chema prea des şi atunci ar trebui să sufere dureri,

peste puterea lor. Tu trebue să rămâi fără lucire şi fără
căldură».

O

lacrimă

alunecă

încet

peste

cimbrul

de

la

picidrele Suierinţei ; el îi trimise dulcele săi miros, şi-i

şopti mulţumire pentru picătura de rotiă.
Neodihnita fetiţă se duse atunci mai departe şi ajunse
la un loc întins şi liniştit. Aici nimic nu se mișca, numai
s6ra se întindea de-asupra lui: ea însă-și era în umbră
dar împrejurul ei trecea şuviţe trandafirii prin apă şi o
" stea cădgută sta neclintită pe tainica suprafaţă. Suterinţa
îşi muiâ mâna ei cea subţire în apă şi o puse apoi pe
frunte. S6ra trecu pe lângă dînsa şi-i şopti : «N6pte bună!
Dormi fără vise, uită-ţi durerea!» Suferinţa se uitâ mult
după dînsa şi-i gise cu o adiere lină: «Odată am găsit linişte, în pădure: o singură dată mi-am uitat durerea,când aveam ragqa s6relui în inimă, dar acâsta a trecut!»
Pierdută în visuri se uita în apă ; de aci venia răedre şi în
negură treceau zînele săltând. Târgiă, Suferinţa vădu

oglindindu-se o lumină roșiatică mai mare şi mai înfocată
decât stelele şi lucind cu rada ei prin întunericul nopții:
Când îşi ridicâ ochii, v&gu că lumina venia dintr'o
fer6stră de pe țărm ; casa era acoperită de ederă dâsă;
iar rada de lumină eşia dintr'o ferâstră deschisă. <Lucru

de mirare !», cugetâ. în sine Suferinţa,

«acolo

nu

am

intrat niciodată, de şi vegh6ză cine-va». Se apropie încet
de ferâstră şi vede o femee nespus de frumâsă, cu părul

alb ca zăpada, într'o haină lungă şi mâle,

învelită

la

cap cu o maramă subţire. Ea scria merei şi cu o mână
sigură, într'o carte mare; iar între sprîncene avea o
dungă adâncă ca o aspră hotărire, însă pe nările subțiri şi pe lângă buze se vedea zugrăvită blândeţea îeme6scă şi o nesfârșită bunătate de inimă. Suferinţa sta
uimită privind, când deodată doi ochi căprui și fermecători se ridicară, se uitară liniștiți la dînsa, şi un glas
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!
adânc cu dulce răsunet îi qise: «Intră dar, intră copilă
aseDe mult te-am aşteptat». Suterinţa intrâ uimită;
să
menea cuvinte nu mai audise. Indată se simţi cuprin
de braţe iubitore, se vădu ridicată pe genunchi şi femeca cea minunată îi dise sărutând-o: «Dragă Sufete
rinţă, tu trebuiai să mă găsescă; eu nu puteam să
busînt
Eu
ată.
caut, căci eii nu vii la nimeni nechem

nica Răbdare ; ei şed aici, ascult şi veghez. Lacul îmi
aduce glasurile tutulor celor ce mă ch6mă. Adese-ori
am umblat pe urma ta, însă din nenorocire nu totă&una».
Dunga de pe frunte se făcu mai adâncă. Suferinţa îşi
ascunse capul la pieptul ei. «O, vino totdsuna cu mine !»
îi gise ea încetişor. <Nu, copilă; când mă chemi, atunci
eii

vii;

şi dacă

eşti ostenită,

intră

şi

r&mâi

la mine.

să scriii cartea vieţei, şi acâsta îmi dă mult

Eii trebue
de lucru».
Biata Suferinţă, mititica, rămase t6tă nâptea la bunica
Răbdare; şi a doita gi de dimin6ţă, plecă întărită de
puteri. Afară totul era numai flori şi verdâţă, ca în
vremea secerişului. Suferinţa se uita la flGrea macului
şi a elopoţelului şi cugeta în sine: «Sărmanelor, acum

înfloriți aşa de vesele şi vă răstăţaţi la sâre, şi astăgi

chiar aveţi să fiţi tăâte». Deodată zări o fată mândră
care sta singură în mijlocul câmpului şi cosia iute cât
trei bărbaţi. — «Bună diminâţa, subţirico», strigă fata
glumă, «<aide de-mi ajută !» şi îndată începu să alerge
spre dînsa, şi codele îi fâlfâiaii şi ochii csi albaştri
rideai ca sârele din cer. — «Dar cine eşti tu ?», întrebă
ea cu mirare, când vădu ochii întunecați ai Suferinţei. —
«Ei sînt Suferinţa şi trebue vecinic să călătoresc. Dar
cine ești ?»
_— «Fii sînt Munca. Nu vegi ce sănătâsă sînt și ce
țărie am în braţe ?» Dicând aceste cuvinte, ea ridică
Suterinţa ca pe un copil, în sus şi dete îuga cu dinsa
peste câmp; rîdând şi chiuind. Peste faţa Suterinţei

tu
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trecu ca o umbră de roșâţă, şi ea gise surîdgând: —
«Vino tu cu mine! Ei nu am voe să mă odihnesc
niciodată şi sînt adese-ori aşa de obosită!» — «Asta nu
se pote, suridră, căci eii trebue să dorm, pentru a fi
sprintenă a doiia di. Diia sînt și eu pretutindeni şi
nicăeri, trebue să tot rîg; şi, dacă m'aş uita într'una
în ochii tăi, mi s'ar
mE& chemi, eu viu;

opri risul aici în mine. Dar, când
r&mâiă acolo de unde pleci tu,

pentru a deschide iarăşi feţele şi a le face mai senine».
Și Suferinţa se duse mai departe în diminâța cea
clipitâre şi prin lumea cea întinsă. lar Răbdarea şi
Munca se ţinură de cuvînt şi se făcură sâţele ei credinci6se. Adesea se adunaii sâra în casa de lângă apă
şi citiau și scriau în cartea vieţei».
Carmen

$ 126. Teorie. — Naraţiunile alegorice

Sylva.

în

care

rolul de căpetenie îl jocă personificări de stări sufletesci sai de alte lucruri, și tind să ne facă să

simțim

nisce

fapte morale

mai complicate — se

numesc poeme alegorice. Ele, ca şi fabulele, nu
pot fi înţelese bine dacă le luăm ca naraţiuni individuale, ci numai dacă, sub faptele ce se povestesc, înțelegem
Esplicare.
pentru

nisce fapte

— «Istoria Suferinței»

că rolul de

căpetenie,

generale.
este o

poemă

alegorică

în faptul ce se povestesce,

este

jucat de «<Suferința», «Munca» și «Răbdarea», care sînt nisce
stări sufletesci cunoscute, dar care în decursul narațiunii sînt
concepute ca persâne omenesci. Noi nam pute pricepe bine
acestă poemă dacă în cursul povestirii nu ne-am gândi să

punem

în legătură deosebitele fapte ce se întâmplă Suferinței,

Muncii

saii Răbdărei,

cu rolul pe care stările sufletesci numite

suferință, răbdare și muncă îl jâcă în -vicța omenescă. Ast-fel,
spre a da numai un exemplu, împrietenirea Suterinţei, Răbdării
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şi Muncii așa cum se povestesce în poemă, n'ar pute fi înțelesă
n'am

dacă

pune în legătură

acest fapt

cu

că

general

faptul

«cel ce sufere împacă suferința numai răbdând

și muncind».

Exerciţiul 205. — Să se citescă și să se comenteze

ară-

tându-se corespondența dintre deosebitele momente ale alegoriei
şi dintre realitate; să se spună de ce e o naraţiune idealistă.
şi cele realiste,
11. — Naraţiunile generice idealiste pot fi şi ele, ca
le din lumea
elemente
nă
predomi
cum
după
mixte,
sai
e
material
punctde vedere,
sufletescă din cea fisică, saii din amândoiă. Din acest

Nota
morale,

aii

«Istoria Suferinţei», în deosebire de cele-l-alte, care

este

o naraţiune

caracter

mizat,

morală.

143.
BALCANUL

ȘI CARPATUL

la Dunărea

Balcanul

și Carpatul,

Şaprinși

de dor de luptă,

mărcțăy ,
six

3
Ca doi giganți năprasnci stai astădi față> 9 'nZu faţă,

cu ochii se m&soră,

Cu glasul s'ameninţă, cu gândul se doboră,

Dicend: «Nu pot să 'ncapă doi paloşi într'o tecă!
«E scris, din noi doi, unul în pulbere să trecă!»

Balcanul

cel fanatic, muncit

de aspră ură,

Nu scie să 'ngrădescă s&lbatica lui gură,

Și dice cu trufie: «Carpatule vecine,
«De nu pleca-vei fruntea, amar va fi de tine,

«Căci repedi-voii grabnic din plaiurile-mi 'nalte

«Torente 'nnecătâre deprinse ca să salte
«Din maluri peste maluri, din munte peste munte,
«Să bat a tale câste, s'acopere-a ta frunte,

«Să facă într'o clipă ca să dispari din lume
«Că-a

tale stânci și codrii, cu-ai tăi copii

şi

Carpatul scâte-un fremet teribil de urgie,
Mişcând cma-i de codri, ca leul în mânie,

nume!»
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Și 'n clocot lung răspunde: Balcane,-a ta trufie «Arată că tu astădi cădut ești în pruncie.
«Nevoe ai de-o cârjă, ruina-ți s'o suporte,

«Căci ești acum, sE&rmane, ajuns la prag
«Ai fost odinidră gigant prin înălțime,

de

morte.

«Amar prin fanatismu-ți, puternic prin crudime!
«Ai revărsat pe lume și grâză și ruşine,
«ȘI te-ai scăldat în sânge pân” ce-ai dat piept cu mine.
«De-atunci au trecut seculi!... Strivita omenire
«Sau deșteptat, și numai tu stai în adormire,
«Ademenit de visuri nebune și trufașe,
«Făr' a pătrunde norii care te ţin în fașe!

«Orb uriaș! cu cârja tu genele-ţi ridică
«Și vedi Va tale p6le cât umbra-ți e de mică!
«Eşti şters din cartea lumii, tu care din vechime

«Stai rezemat în somnu-ți de-o putredă mărime !
«Și vrei să ţii în lanțuri popârele creștine?
«Şi vrei, Balcane gârbov, că să m& 'nchin la tine?

«Dar n'audi cum te ride și Dunărea și Marea?
«Devisa ta-i sclavia, șa mea, neatârnarea!»
Cum dic, doi vulturi ageri, sburând din vârf de munte,

Se 'nalță până ?n ceruri și scot ţipete crunte.
De pe Balcani e unul, și din Carpaţi e altul,
Mult repede le-i sborul, mult crâncen le-i asaltul,

Căci se isbesc ca fulgeri la luptă-ucigetore!..
Întinsele lor aripi se bat lucind

la sâre,

Șa lor cumplite ghiare și pliscuri oțelite
Iși dai loviri de morte și răni își fac cumplite
Deodată cade unul din vulturii dușmani:
E vulturul prădalnic din barbarii Balcani,
Și ?n patru părți a lumii sbor smulsele lui pene!..
Şi cântă libertatea

pe maluri Dunărene.
V. Alecsandri.
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Exerciţiul 206. — Să se studieze acestă narațiune în com-

parațiune cu poema alegorică precedentă şi să se arate: 1) Ce
deosebire

e între ele din punctul

al faptelor sim-

de vedere

și
bolisate ? 2) Ce deosebire este în felul simbolului dintr'una
Carşi
l
<Balcanu
dintralta? 3) Cum ar pute fi caracterisată
patul> în deosebire de «Istoria suferinței ?».

$ 127. Recapitulare. — Când sensibilitatea nostră
se impresionâză de un fapt real sai închipuit, şi
putem arăta prin vorbire deosebitele lui momente
succesive, așa încât să impresioneze în acelaş chip
şi pe cei-l-alţi, dicem că facem o narațiune poetică.
Naraţiunile poetice sînt realisle când conţin
numai momente cunoscute și obicinuite în lumea

reală ; idealiste; când conţine momente extra-ordinare şi minunate, a căror existenţă face parle

din lumea închipuirii.
Narațianile poetice realiste pot fi individuale și

refere la un anume fapt,
ă-cs6um

;

petrecut în anume loc şi în anume timp,
Sare
ca
ori la un fapt care s'a petrecut şi se va mai pe-

trece de multe-ori în lume.
Naraţiunile

sai mizte,

individuale

după cum

pot fi materiale, morale

predomină

în ele

fapte

din

limea fisică, ori din lumea sufletâscă, ori din amân-

două.

Cele pur materiale și cele pur morale

fi concepute

naralive. cele

şi ca descrieri și se NUMESC

dintâi

având

aceâşi

+

pot

ieți

nătură ca și

pastelul, cele. de al doilea, având acesși natură
ca” descrierile poelice lirice ori. alirice. (Când sint

alirice se mai numescși analise psichologice).
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Naraţiunile realiste individuale sint idile, când
au de subiect fapte simple şi duiose ce se petrec
în mijlocul naturii; sînt amintiri, când au de
subiect fapte reale din viâţa poetului ; sînt novele,

când aii de subiect fapte mai însemnate, în care
poetul ne face 'să vedem şi să simţim o lature a
vieţii omenesci ; sînt novele

istorice,

când

faptele

din novelă se petrec înnăuntrul unor fapte istorice cunoscute ; sînt poeme, când faptele ce ar
pute face subiectul unei novele, sint povestite în

versuri.

|

Naraţiunile realiste generice pot fi materiale, morale saii mixte. Adese-ori ele se presintă sub formă
de narațiuni descriptive, alte-ori sub formă de
narațiuni tipice, şi anume când povestirea unui
fapt slujesce spre a caracterisa o întrâgă categorie de Gmeni saii un întreg popor.
Naraţiunile idealiste pot fi individuale sai generice. Cele individuale se pot presenta sub formă de
basme (sati mituri, dacă a fost credute ca adevărate

vreodată)

când

cuprind fapte plăsmuite

din

tim-

puri vechi şi transmise urmaşilor, din generațiune în generațiune ; sub formă de legende, când

explică fapte
istoric;

apoi,

în legătură
sub

formă

cu un
de

loc şi un

balade

timp

epice, când

sint în legătură cu re-care persone istorice; sub
formă de poeme eroice, când sint în legătură
cu istoria unui popor; şi în fine; sub formă de

epopee,

când faptul

ce cuprind

unui popor la un moment dat.

resfrânge

vi6ţa
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Epopeea pote
considera viţa

fi eroică sai
din

partea

comică

după

cum

ei înaltă şi severă, sai

din partea ei inferioră și veselă.
Naraţiunile generice saii alegorice se presintă
sub formă de fabule, când printr'un fapt ce se
presupune ase fi petrecut între animale şi uneori. chiar între Omeni (în care cas fabula se numesce apolog), poetul ne face să simțim adeverul
unui fapt general; sai sub formă de poemă alegorică, când caută să ne facă să simţim un adevăr general mai complicat întrebuințând deosebite personificări.

3) Narațiunea
a.

Naraţiuni

retorică

individuale

144.
GRIGORE
Mai

an capitala nâstră

ALEXANDRESCU
era în picidre;

alergaii toţi în tote păr-

țile, da om peste om. Oştirea pe jos şi călare, înşirată pe strade
cu arma la pămînt şi cu stâgurile în zăbranie negru, musici la
tâte răspânitiile, clopotele mari și mici sunai la o sută de biserici,
de

luaii audul, trăgând ajale. Corpurile constituite tote, unul după

altul, cu preşedinţii în frunte,

facultăţile şi șcâlele

cu profesorii

lor, corporaţiile cu baniere, urmaii în cadență. Lumea alerga pe
capete să vadă carele încărcate cu sute de corâne de lauri şi de

flori, urmate de dricul poleit, care ducea la ultima locuinţă pe un
bărbat

de

stat, fost de dece ori ministru,

acoperit de sus până jos

"Gu cruci, stele şi cordâne.
Acum,

nu de

mult,

tot pe

aceâşi cale şi tot

Literatură și Stil, cl. IV. Dragomirescu.

către

acel 1ocaş
29

—
mergea
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în tăcere şi nebăgat în s6mă, fără stâguri, fără tobe şi fără

surle, âricul modest în care eraii rămășițele pămîntesci ale poetului
Alexandrescu. Tăcutul şi puţin 'numerosul cortegiit făcea contrast
cu acea mărâţă şi sgomotâsă petrecere a fostului ministru. Mi-am
dis că pentru marele poet era momentul când r&săria diia din

care el începe a trăi etern în inima și în memoria Românilor,
4... Mulţi Gmeni mari şi buni
«Lumii folositori, ai trecut de nebuni;
«Ai fost persecutați
«In vremea ce-ai trăit
«Şi forte lăudaţi
«După ce ai murit».
(Alewandrescu.

Răspunsul

Cometei

din

1838;

Mi-aduc aminte din copilărie, când dascălul Vaillant, venit de
curând în ţară, cam pe la anul 1831, deschisese o clasă de limba francesă într'o odăiţă în Sfintul Sava. Adunase câţi-va băeţi dintr'acei
cars mai aveaii ce-va cunoscinţe de acea limbă, căpătate pe ici pe
colea de pe la dascălii Luigi, Coulin, Janeloni şi Vanzand. Clasa
se compunea, după cât m'ajută memoria, de: Costache C. Bălăceanu, Nae I. Budişteanu, lon D. Ghica, Grigore Sc. Grădișteanu,
Scarlat N. Filipescu, Costache A. Rosetti.
Vaillant ne dicta din: «<Grandeur et dâcadence des Romains» de
Montesquieu ; făceam versuri în prosă din «la Henriade» a lui Voltaire, şi ne da de înv&ţam pe din afară Satire și Epistole d'ale lui.

Boileau.
”
Noi ceşti şâse ne credeam mai tari în limba francesă decât toţi
băeţii din Bucuresci, ba unul din noi
neam că erai cam din topor lucrate,
urechile, citindu-ne odele și satirele
mai totăâuna ă la Paris Momuleanu
«0,

ce ciudă,

cât

făcea și versuri. De și îi spuel tot stăruia să ne împue
sale. Cele românescă începeait
cu:

me mir

«D'al cutărui (sait cutărei) haractir».
Rosetache era mai modest, ne înveselia cu spirituâsele cuplete
ce adăoga pe tâtă diia la cântecele de modă.
In primăvară, Vaillant mai recrutase un elev. Se ivise pe banca
din fund, lângă părete, un tînăr — par'că-l văd! — înfăşurat într'un surtuc. cafenii, Gcheș, f6rte 6cheș, părul negru, sprîncenele

grâse îmbinate, ochii căprii şi schinteetori ; mustaţa îi mijia pe
buză. Nu sciii, mica "deosebire de vârstă saii superioritatea ce credea că aveam noi în limba ce venia să înveţe şi el, îl făcea să se
ţie arasna. La sfârşitul clasei, noi eşiam grămadă și sgomotoşi, pe
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când el se strecura binișor și își lua drumul singur spre casă.
Acesta era tînărul Grigorie Alexandrescu.
Odată Vaillant, după ce ne ia d'a rândul să-i recităm epistola
lui Boileau către Molisre:
«Rare et fameux esprit dont la fertile veine
«Ignore en 6crivant le travail et la peine....

şi cei vechi ne încurcăm toţi, unul după altul, care la versul întâi,
care de la cel de al doilea, fără ca unul măcar s'o putem scâte
la căpătâiii. se îndreptâză către noul venit, dicându-i:
<Voyons, Monsieur Grâgoire, pouvez-vouz
me dâbiter cela!
Allons, du courage !»
Tînărul se roşesce, elipesce de doiiă, trei ori din ochi, începe
a recita și o duce până la sfârşit, fără cea mai mică esitaţiune,
fără îngânare şi fără o singură greșală, indicând cu precisiune
punciuaţiunea și trecând peste rimă fără a o căuta. Cei-l-alţi ne
uitam unul la altul, exprimând mirare, admiraţiune sai gelosie.
Niciodată până atunci nu augisem o dieţiune mai corectă şi mai
plăcută ; de și citisem şi recitisem de o sută de ori acea epistolă,
dar pot dice că numai atunci i-am înţeles spiritul şi eleganța.
La eşirea din clasă m'am simţit atras câtre acel tînăr, m'am
apropiat de dinsul şi, fiind-că mergeam tot pe o cale, ne-am luat
la vorbă pe drum. Mi-a recitat cu entusiasm scene întregi din Andromuca şi din Fedra de Racine. La întrebarea mea, dacă n'a
cereat să serie românesce, mi-a răspuns recitându-mi Adio la Târgovişte:
«Culeat
«E

nu

gloria

p'aste

ruine

străbună

sub
şi

Dintwacea gi am fost amici,
s'a desminţit niciodată,

care

umbra

adâncită
de

eroi..,

şi iubirea n6stră unul pentru altul

Ei şedeam pe Podul Caliţii (Calea Craiovei), Alexandrescu locuia
întrun becii sub seară la Mitropolie, la unchiul săi, părintele -Ieremia. Eram vecini şi ne vedeam în t6te dilele; pregătiam lecţiile
n6stre împreună.
Iancu Văcărescu, venit de la mușie de la Moţăeni, trăsese în
gazdă la tată-meii, și, intrând odată în camera mea, ne găsesce,
pe Alexandrescu şi pe mine, învățându-ne lecţia ; ei, cu Boileau

în mână,

ascultam cum camaradul
mei

dicea pe din afară L'Art

podtigue. Văcărescu, în mirare de modul cum acel
versurile, a petrecut t6tă s6ra cu noi. Alexandrescu,

tînăr recita
care avea o

—
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memorie extra-ordinară, i-a recitat t6te poesiile ce!) publicase într'o
mică broşurică: Ce&sornicul îndreptat, Oda la Stema Ţării, Primăvara Amorului, etc.
Văcărescu încântat, l-a luat în braţe şi l-a sărutat, dicândui:
«Băete, tu o să fii un poet mare». Alexandrescu mi-a spus de
multe ori că acea sâră a fost una din cele mai fericite ale vieţei
sale. A face cunoscinţa lui Văcărescu, — fusese visul copilăriei lui.
A doita s6ră, adunare numerâsă în salonul tatălui mei. Intre
mosafiri se găsiau: Văcărescu, Eifrosin Poteca, Eliad, Popa Grigorie, fraţii Câmpineni şi alţi doi-trei, rude şi amici. Alexandrescu
a recitat scene întregi din Sofocle și Euripid în limba elenă ; scia
pe Anacreon din scârță până în scârţă. Anacreon era poetul favorii al Văcărescului, care adesea lua versul din gura lui Ale'xandrescu, până ajungea la câte o strofă ce îi scăpa din memorie,
de unde apoi urma iar Alexandrescu înainte ; şi serata s'a încheât,
după cum se obicinuia pe atunci, în sofragerie, cu un curcan
fript, admirat de întrega adunare, blagoslovit de părintele Grigorie
Poenăreanu și salutat de tînărul poet cu fabula sa, care se ter-

mină cu:
«Prinţule, în loc de plată,
«Aş poiti câţi-va curcani»,
(Vulpoiul predicator).

De atunci vedeam pe Alexandrescu mai rar; îl luase Eliad acasă
la dînsul, în mahalaua Dudescului.
In ajunul sfintului I6n, a venit de mi-a adus un plic mare
pecetluit, rugându-mă să-l pun, fără să scie nimeni, în așternutul
Văcărescului sub căpătâii. Aceljplic conţinea oda:
«Tu, care-ai fost din pruncie al muselor favorit
«Şi ca strămoşescă-avere geniul ai moștenit,
«Cântător al primăverii...

Mai târgiii s'a mutat la Maiorul Câmpineanu, unde se adunai qi
şi n6pte Manolache Băieanu, Grigorie Cantacuzino, Iancu Ruset,
Aristia, Costache Bălăceanu, ofiţeri români dintr'un regiment cu

Câmpineanu, Căpitanii Golesci, Ştefan şi Nicolae, Căpitanii Creţulesci, Costache și Scarlat, Căpitanul Teologu, Căpitanul Voinescu
II, sub-locotenentul Rusetache, şi mai mulţi tineri
care petreceaii citind istorii militare: «Campaniile

de pe atunci,
lui Napoleon»,

«Memoriile lui Frederic-Cel-Mare», și scrieri de ale poeţilor în re1) Iancu

Văcărescu,

—

451 —

nume: Lamartine, Hugo, Bâtranger, ete. Alexandrescu
auditorul cu câte o elegie, o satiră sait o fabulă.
Acolo

s'a format

societatea

«Filarmonică»,

pentru

care

înveselia
Eliad a

tradus pe <Mahomet» al lui Voltaire, Aristia pe «Saul» din Alfieri,
Alexandrescu pe <Alzira», tragedii cu care sait inaugurat scena
română. Atunci s'aii tradus mai multe din comediile lui Moliăre,
dintre care <Amfitrion» a avut un mare succes pe scenă. Interpreţii
acestor opere aii fost: D-nii: Andronescu, Curie, Iamandi, MihăiJeanu, Caragiale, Lascarescu; D-nele Caliopi, Raliţa Mihăileanu,
Efrosina Viast6 (Efrosina Popescu).
Contactul cu tinerii ofiţeri a făcut pe Alexandrescu să dorâscă
a deveni camaradul lor de arme. Recomandat spătarului ca bun
scriitor, el a fost admis în mica nâstră armată de atunci ca <iunker> atașat la <djurstvă»; până când, într”o gi, șeful sei, dându-i
să copieze o preţi6să <otnoşenie», prosă pe care autorul ei se
aştepta so vadă trecută la nemurire în litere gotice cu îlori, s'a
speriat de icâna noului iunker şi l-a trimes la graniţă la Focşani, să
studieze seiinţa caligrafică, dându-i importanta misiune de-a în+reba de pașaport pe toţi câţi voiau să trâcă şanţul, care despărţia

partea orașului moldovenesc de cea muntenâscă, și să tae la răboj

oile care veniaă dintrun mal la cel-l-alt a! Milcovului. Neputându-se împăca cu acâstă slujbă, de şi fusese înălțat la rangul de
sub-locotenent, Alexandrescu şi-a dat demisiunea, ca să se pâtă consacra cu totul literilor.
Iată cum descria poetul punctul de pază ce i se încredinţase:
«Spre apus curge o apă, între doiiă țări hotar:
«Fraţi a căror neunire aii avut sfârşit amar ;
«Pe o margine e zimbrul, iar pe alta un valtur,
«Care nici nu mai visezăla al Tibrului murmur,
«Care sub o noiă€ formă şi numire ce-a luat,
«Ca mulţi, cântecul, purtarea şi năravul şi-a schimbat»,
către Col, 1. Câmpineanulj.

(Epistolă

P'atunci eii eraii la Paris şi tată-mei,

care

avea o mare afec-

şiune pentru Alexandrescu, îl luase acasă la dînsul, unde a şedut
mai mulţi ani într'o cameră din casa care se afla unde este acum
otelul Brofit, peste drum de Teatru. Intr'acea cameră a scris cele
mai multe din meditații : Fericirea, Mulţumirea, dedicată fetiţei
Voinescului IL (acum contesa de Rochemonteux), Vicfa câmpenescă
dedicată lui Grigorie Cantacuzino, proprietarul moșiei Floresci,
unde a petrecut o vară; Epistola câtre Voltaire şi altele; acolo
a scris Anul 1840:
«Să

stăpânim

«Să aşteptăm

durerea

care

pe

om

supune,

în pace al sortei ajutor...

—
a scris Miegul
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nopţii :

«...Frumâsa primăvară acuma se grăbesc
e,
«La caru-i se înhame pe zefirii uşori,
«Păşasce şi în urma-i verdcţă se ivesce
«Şi cerul se deshracă de vitoroșii nori».

Acolo a scris fabulele: Zoporul și Pădurea, Câinele
şi Căţelul,
Boul şi Viţelul, Lupul moralist, Vulpea liberal
ă, Lebăda şi Dută
Corbului, ete.
Când m'am întors în ţară, pe la anul 1841,
am găsit pe Alexandrescu tot la djurstvă, în mahalaita Gorgani
, unde îl lăsasem ;
dar de astă dată nu cea iunker, nu ca copist,
ci ca pensionar, sub
chee și cu pază de soldat eu pușcă la uşă.
lată cum meritase el
aceste onoruri. General-Consulul găsise, în
înalta-i judecată, că în
fabula Lebăda şi puii Corbului, Vulpea viclână
sâmăna aidoma cu
guvernul ce representa, că puii Corbului erai
nevinovaţii de Români, și Lebăda, omul care dă sfaturi
bune, și ceruse pedepsa
cutezătorului autor.
«A qis....,
.
«Că lupii, urşii, leii, vorbesc de stăpânir
e,
«Că lupul e cutare ce judecă, despâe,
«Şi ia după om pielea ca lupul dupe
de,
«Că lebăda e omul ce dă povăţuire
«Acelor care umblă pe calea de peire...»
"Alexandrescu,

Ep.

către Voinescu

I;.

Așa era p'atunci; o vorbă rea la Pălat,
o simplă bănudlă a
consulului te ducea nejudecat şi dea-dr
eptul la pușcărie sail cel

puţin la vre-o mânăstire, fără a ţi se permite

să vedi altă figură

amică decât pe a păzitorului.
Voind să văd pe Alexandrescu la spătăr
ie, unde era închis,
mi-a trebuit să alerg o săptămână, să
m& căciulese pe la tâie
autorităţile eivile și militare, de la dorob
anţ până la Vornicul cel
mare, până să dobîndese o scrisâre cu
trei iscălituri, în puterea

căreia un ofiţer

mi-a deschis ușa odăii prisonierului. Tînărul
ofiţer,

care m'a întovărăşit, simpatisa, sînt
sigur, mai mult cu prisonierii, precum îi numia cu emfasă, decât
cu acei care îi dedese
în pază. Când am eşit din casa lui Alexa
ndrescu, nu mai era ni-

meni prin curte; se întunecase şi plecase toţi
amploiaţii ; tînărui

ofiţer mi-a propus să mă duc, să văd şi
pe
şi.Junkerul Bălcescu era închis acolo
de mai
că spusese unor sergenţi Qin regimentul
s&ă,
Ştefan fusese nisce Domni viteji;
în anul de

ertat de a răspândi asemenea

vorbe. Tot

Nicu Bălcescu, căci
multe luni, pentru
că Mircea, Mihai şi
graţie 1841 nu era

atunci,

colonelul Câm-

—
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transferat în
pineanu, închis vre-o doi ani la Mărgineni, fusese
surghiunit la
înehisârea de la Plumbuita; Manolache Băleanu era
ia Telega,
sare
de
ocna
la:
(naţionalul)
Bolintin ; Marin Serghieseu
la
surghiunit
munte,
de
curat
aer
respira
norocit,
mai
Yar Boliac,
în
cetia
îi
rus
călugăr
schitul Poiana-Msrului, unde un cucernie
tâte dimineţile molitvele Sfintului Vasile.
citind
Poliţia, după ce și-a satisfăcut pe deplin curiositatea,
a
Alexandrescu,
lui
cărticelele
și
trei luni, di şi npte, hârtiile
peceţi pe
pune
mai
nu
că
odăii
cheea
dându-i
declarat tată-meii,
uşă și că avea ordin să libereze pe prisonier.

A doita gi m'am

dus de

l-am

luat

quatre

mots,

j'en

de la închisâre,

să-l adue

unde a închiacasă, dar a stăruit să se mute la otelut Conduri,
ei la
plecând
luni,
patru
saii
trei
viat o odae. Insă după vre-o
1844.
la
până
şedut
a
unde
tată-meii,
la
iar
mutat
Iaşi, sa
de
Când m'am dus de l-am vădut la închis6re, avea un vraf
Când
părţile.
tâte
în
cruci,
de
şi
ștersături
de
hârtii pe masă, pline
; dobiîndise
scria avea mania.de se citia şi tot ştergea şi îndrepta
j
”
Boileau:
lui
patima asta, citind adesea versul
«Si jecris

effacerai

trois».

Acel vraf de hârtii era traducţiunea Meropei, cu care se ocupase

în închisâre, ca să-i trâcă de urit. Ce sa fi făcut acea traducere?
In vara anului 1842, profitând de vacanţele Academiei din Iaşi,
de sare,
venisem în Bucuresci. Unul din concesionarii oenelor
învită,
ne
rudă,
cam
era
îmi
atunci
răposatul Oteteleșanu, care pe
Se
Aramă.
Baia-dela
şim
întovără
să-l
mine,
pe
şi
escu
Alexandr
pe
propunea companiei să cumpere acea moşie, pentru exploatarea
metalului ; ocasiunea era favorabilă; puteam fără mare cheltuslă
să ne satisfacem v dorinţă veche ce aveam, de a visita mânăstirile
mânăde peste Olt. Intwacea călătorie, am mers din mânăstire în
ne-am
Tismana;
la
până
Cozia
la
de
schit
în
schit
din
stire şi
obărşia
coborit la Turnu-Severin şi apoi ne-am întors, urmând
munţilor din stână în stână, călătorind când pe jos, când călare,
din gura Bahnei în Dunăre până în valea Oltului, la Turnu-Roșu.
Alexandrescu a des.ris o parte din acea călătorie într'un memorial.
In pelerinagiul la Cozia a scris Umbra lui Mircea:
4... Mireea, îmi r&spunde delul, Mircea, Oltul
«Acest sunet, acest nume valurile îl primesc,
«Unul altuia îl spune, Dunărea se 'nsciinţeză,
«Ş'ale ei spumate unde către mare îl pornesc.
«Lumea e

în aşteptare ,.,,

turnurile

cele

repeteză;

"nalte,

—
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«Ca fantome de mari secoli, pe eroii lor jelesc,
«Ș'ale valurilor mândre generații spumegate

«Zidul vechii al mânăstirii în cadență

îl ishescy..

La Tismana a scris Resdritul lunii, la Drăgășani Mormintele,
şi mai multe alte poesii pline de cugetări măreţe ca aspiraţiunile
sufletului săi, şi de tablouri descriptive, vesele și înflorite ca tru-

m6sele locuri ce visita şi ca sburdările inimei sale.

Lăudată fie memoria marelui poet, a cărui pană a sciut să învieze umbrele gloriâse ale eroicului nostru trecut, şi a împodobit
vechile tradiţiuni legendare ale istoriei naţionale, îmbrăcându-le
în strălucitele colori ale bogatei sale imaginaţiuni !
La anul 1842, Alexandrescu a fost numit împiegat la postelnicie,
la masa jălbilor. Serviciul, cu care îl însârcinase șeful săi, era de
a citi tote petiţiunile adresate Domnului, de a face pentru fie-care
câte un extract şi dea
le adresa autorităților respective cu apostila
domnâscă. Vodă Bibescu, mulţumit de modul cum îşi îndeplinia

datoria,

a voit

să-l aibă

pe lângă

dînsul, îl luă la Brâza,

unde

petrecea lunile de vară.
De şi în mare favâre la curtea lui Vodă Bibescu, dar nici intriga,
nici linguşirea nu s'a putut apropia. vreodată de dînsul. Vorbia
tare, fără a-și ascunde gândurile și credinţele.
Odată, aflându-mă cu unchiu-meii la Câmpina, m'am dus să-l
vEd la Br&za. Dâmna Bibescu, aflând că eram în odae la Alexandrescu, a trimes de m'a poftit la masă. Prânzul a fost vesel, Alexandrescu, bine dispus, a povestit o mulţime de istori6re ţărăuesci,
în care vestitul Carcalechi, giaristul curţii, juca rolul principal.
Domna, care-l asculta cu plăcere şi rîdea mult la acele povestiri,

îl dice:

«Să vii să mănânci

cându-se

către

Vodă,

cu un

în tâte dilele

cu noi».

Apoi, întor-

ton poruncitor:

«Numesce-l poet al curţii!»
Alexandrescu, fără să aștepte care era să fie hotărîrea domnâscă,
răspunde : «Să

«Puneâlă,
«Vre-0

văd

mănânc,

fârte bine,

că Măria Ta

câţi-va ani

unui

m'ai

merge;

dar să fiii poet de po-

citit o satiră ce

poet de curte de

atunci,

am făcut acum
pe

<ţuiam cu versurile:

care-l povă-

«la-ţi nădragii de atlas,
«De-ţi fă stegul la Parnas»,

«Apoi ce fac ei cu-acele versuri, când voiii îmbrăca nădragi
de atlas»?
Mai târdiii a fost numit director la departamentul Credinței,
pe când

moşiile şi mânăstirile

închinate şi neînchinate

se arendaii

—
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care
cum da Domnul, post important și ambiţionat de toţi acei
de
eşit
a
ani,
atâţi
ocupat
l-a
care
căutat să facă averi mari. EI,
acolo sărac, precum intrase.

In anul 1853 se audia de răsboiii. Alexandrescu ca și Nicu Băl-

se
cescu ai avut totdâuna credinţă că România numai prin arme
putea ridica la rangul ce i se cuvine. Era vorba ca o armată auxien:
liară francesă să vie să ocupe valea Dunării de jos, iar flota
Magheru
lui
venirea
de
şi
suna
se
;
6gră
Marea-N
cuprindă
glesă să
pinteni.
cu proserişii Români, şi tinerimea începuse a bate din
i.
soldatulu
Cântecul
scris:
Atunci Alexandrescu a
«Pe

câmpul

României

«Trompeta când

răsună,

«La glasul datoriei
«Oştirea se adună»

. .

.

Tot atunci a salutat pe Halcinski cu un lung adio în versuri.
De ce ma voit sârta să pâtă vedă şi el pe Români urcând cu
vijelie printre gl6nţe şi mitralie dâlul Griviței, înfingEnd în creștet
gloriosul lor stg, şi pe vitâzul şi fiorosul Osman-Paşa închinând
sabia lui unui tînăr colonel român !
La 1859, după sosirea lui Vodă-Cuza în scaunul domnesc al
Principatelor-Unite, Alexandrescu a ocupat postul de Ministru interimar la Culte. Modestia, care-l earacterisa, nu i-a permis să
primâscă a fi numit la acel interim ca titular. Mai în urmă, la 1860
a
a fost trimis la Focşani ca membru la comisia centrală. Acolo
de
sfert
un
aprope
ţinut,
l-a
fost lovit de o b6lă nemilostivă, care
secol, mort între cei vii.

De copil Alexandrescu cunoscea poeţii greci vechi şi moderni,
i;
la vârsta de. ş6pte-spre-dece ani citise pe toți clasicii frances
ă.
literatur
în
frumos
şi
măreț
era
ce
tot
afară
şi sciape din
Cine era 'şi de unde venise acel băât în şeola lui Vaillant, şi
unde studiase el până atunci, în ce şc6lă şi cu ce dascăl ? Studiase
acolo unde ai studiat Gmenii de felul lui, Gmenii de geniu: la şe6la
inimii. şi a spiritului, sub direcţiunea dorinţei şi a plăcerii de a
sci şi de a admira. Sci numai că în podul casei la Mitropolie
stai aruncate vre-o mie de volume, clae peste grămadă, neclasate,
ore
pecatalogate. Acolo se închidea Alexandrescu, de citia. Multe
citind
infolio,
acestor
mijlocul
în
ă,
împreun
plăcute am petrecut noi
când vieţele Gmenilor iluștri de Plutarh, când vieţile sfinţilor

în Cazanie, când pe Tucidid sai pe Xenoton!
Alexandrescu, fiul vistierului Mihaiă şi al Mariei Fusea,

soră,

—
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cu Niculae Fusea, tatăl fostului deputat Costică Fusea, era născut
în Târgoviște, la anul 1812, în patria Văcărescilor, a lui Eliad și
a lui Cârlova. Dîna care a presidat la nascerea lui l-a înzestrat:
cu înnbelșugare cu o mare memorie şi cu darul armoniei. Şi-a petrecut anii copilăriei sale împreună cu poetul Cârlova şi cu Costache Bălăcescu, învățând să scrie românesce și grecesce p'aici
pe colea pe apucate. Poesiile lui se deosibese prin mari calităţi
de stil, de cugetare şi de simţire, care-l pun între fruntaşii poesiei

române. .

Meditaţiile ai un sbor înalt, care le ridică alături cu acele ale
lui Lamartine.
Satirele lui sînt înarmate cu împunsături de felul lui Boileau.
Pabulele, care formâză o parte însemnată şi originală din
scrierile lui Alexandrescu, multe, precum Zebăda şi pută Corbului, Pădurea şi Toporul, Vulpea liberală şi altele, le-ar fi sub-

semnat însu-şi La Fontaine.

A dice de dînsul că a fost poet de un talent superior, nu este
destul. E] a fost un suflet mare şi nobil, o inimă curată şi generOsă, vesel și glumeţ; îi plăcea societatea al&să, şi, dacă câteodată
căuta singurătatea, era nai mult ca o alinare la amărăciunile vieţei,
de aceea și scrierile lui dinw'acele momente respiră o stare de
întristare melancolică a sufletului săi,
Era de şcâla aceea care consideră darul poesiei ca un deposit.
sacru, pe care omul înzestrat de sus este dator să-l păstreze curat,
neatins de patimile și slăbiciunile omenescă, aşa că el privia de
sus în linişte senină, splend6rea adevărului şi frumosului care
lumin6ză binele.şi lovesce viciul şi nemernicia; în mândra și majestosa sa indignaţiune, condeiul săii stigmatisa înjosirea, cinismul
şi lipsa de probitate, precum o vedem în unele din poesiile sale.
Vi&ţa lui a fost o vi6ţă de luptă şi de martir: a luptat pe faţă,
cu curaj, la lumina mare, pentru libertate în contra despotismului,
pentru dreptate în contra -abusului și năpăstuirii, păstrând totd€una căldura şi devotamentul „tinereţii. A luptat fără altă anmbițiune decât aceea de a fi folositor ţării sale. Condeiul săii original
și plin de spirit și de graţie, nu s'a inspirat decât de pulsaţiunile
mari și patriotice ale sufletului săi.
Generaţia veche a admirat cu iubire scrierile lui Alexandrescu,

le-a avut ca un catechism de virtute

și de

patriotism;

şi

mulţi

pote că ai păşit pe calea cea drâptă, da tâmă să nu-și recunâscă
abaterile în vre-o satiră saii în vre-o fabulă d'ale lui Alexandrescu,
Tinerilor Români ai generaţiunii care se ridică le gic: «Fiţi patrioți și modeşti ca Alexandrescu, !și când voiţi să sciți cum se
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glorifică faptele

cele mari,

citiţi Odele

să sciți cum se rîde de ambiţioşii

şi Elegiile lui ; când

de rând

şi cum

voiţi

se biciuesce

viţiul, citiţi Satirile şi Fabulele lui Alexandrescu.
Dotat de un talent mare, el şi-a iubit ţara, s'a respectat pe sine
şi a lăsat în memoria n6stră, operele spiritului şi ale inimii sale,
J. Ghica.

$ 128. Teorie. — Când un autor nareză un fapt
cu inlențiunea sai scopul de a tace pe cilitor să
admire sau să defaime persânele sai puterile ce
iau parle la desfășurarea lui — face o narațiune
relorică.
Narațiunea retorică se asemâ&nă cu cea prosaică:
a) prin faptul că şi una şi alta nareză fapte care
ai existat sai pe care autorul le consideră că
există şi ține să ne facă și pe noi să credem în
existența lor; b) prin faptul că și una şi alta sint
scrise de obiceii în formă îiberă (prosă), iar nu
în versuri.

In schimb naraţiunea retorică se deosibesce de
cea prosaică: 1) prin faptul că atribue faptelor ce
narâză momente pe care nu le are în realitate și
care sint menite să facă pe cititori să fie porniţi
către sau în contra personelor sai puterilor ce
iau parte la acel fapt; 2) prin faplul că întrebuinţeză de preferinţă stilul figurat.
Narațiunea retorică se asâmenă cu cea poetică :
a) prin faptul că şi una și alta pot atribui faptului ce nareză momente care nu le are în realitate; b) prin faptul că şi una și alta întrebuin-

țeză stilul figurat.

—
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In schimb naraţiunea retorică se deosibesce de
„cea poetică: 1) prin faptul că autorul prin ea ţintesce să facă pe cititor să crâdă că momentele
ce povestesce sînt aşa în realitale, pe când în
cea poetică poetul le arată că sînt așa numai în
imaginaţia

lui. şi, fie

ele reale

sai

nu,

noi&

ne

este indiferentă realitatea lor; 2) prin faptul că
narațiunea retorică nu întrebuinţeză de obicei
forma versificată.
Fsplicare.

— Composiţiunea le mai sus este

o

nazaiune,

pentru că autorul printr'însa ne desfăşoră deosebitele momente

ale unui fapt: vicța poetului Gr. Alexandrescu. Este o narațiune 7eforică, pentru că printrinsa autorul vrea cu ori-ce preț
să ne provâce admiraţia pentru dînsul, defăimare pentru contim-

poranii care nu l-ai apreciat îndestul şi încurajare pentru tineri
de a urma exemplul lui; şi de aceea trece peste momentele care
ar fi nesimpatice în vicța lui Alexandrescu, insistă numai asupra
celor simpatice, și, căutând să facă o cât mai mare impresie,
își permite une-oră să dispună deosebitele momente într'altă

vieții lui

ordine decât cea reală. Ast-fel că, de și povestirea
Gr.

Alexandrescu

în acest mod

ne

face

mult

mai

multă plă-

cere decât dacă ar fi povestit-o prosaic, noi, totuşi, dându-ne
semă

autorul

că e retorică, nu ne putem

încrede

în

ce

amănuntele

dă asupra vieţii lui.

„$ 129. Teorie. — Tocmai

din pricină

că

nara-

țiunile retorice se presintă cu caracterul părținirii,
ele adesea ne par mai false decât sint în adevăr. :
Spre a înlătura acest defect, autorul care compune o naraţiune retorică trebne să credă cu sinceritate faptul ce descrie și să ne facă şi pe noi
să simțim

acestă

sinceritate.

V

—
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Explicare. — Narațiunea retorică de mai sus ne face plăcere
şi în acelaș timp ne dispune ca să credem cele ce se spune
despre Gr. Alexandrescu, pentru că lon Ghica, autorul ei, era un
sincer amic al poetului, trăise împreună cu et, simția Gre-cum
în vicța lui o parte din vicța lui Alexandrescu, și, pe lângă

acesta, el are arta de a ne face să simțim și noi acest sentiment
de

adâncă

prietenie

de care

era pătruns

față de poet.

$ 130. Teorie. — Naraţiunile retorice în care se
povestesc un anume fapt. ce s'a petrecut o singură dată în lume—se numesc individuale. Ele
pot fi morale,

materiale sai mizie-ca și cete-l-alte

feluri de naraţiuni individuale cunoscule până
acum, după cum povestesc fapte din lumea sufletescă, din cea fisică sau din amendoiă.
Ezplicare. — Narațiunea retorică de mai sus este individuală,

pentru

că vicța lui

Alexandrescu

cu

care

se

ocupă

este

o

anume viță, care nu s'a petrecut decât o singură dată în
lume; este miztă, pentru că conține şi momente din lumea
fisică, întru cât Alexandrescu era om cu anumiți părinți, avend
anume. relațiuni în lumea acesta; conţine şi momente din lumea sufletescă, întru cât activitatea desfăşurată în timpul vieții
lui este cu deosebire de natură morală: poesiile lui cuprind o.
comâră de idei, de şimţiri și de porniri frumâse.

$ 131. Teorie.— Am vădut ($ 128) că naraţiunea
retorică prin unele momente sem&nă cu cea prosaică şi prin altele semănă cu cea poetică. Acestă
particularitate face ca ea să se presinte cu unele
forme ce am întâlnit la naraţiunea prosaică şi cu
allele pe care le-am întâlnit la cea poetică. Astfel, bunidră, narațiunea

sub

formă

retorică

se pote

presenia

de biografie, când povestesce în mod

—
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retoric (părtinitor) viţa unui om, saă sub formă
de auto-biografie când povestesce în acelaş chip
(ceea-ce se întâmplă mai totdâuna) viţa seriitorului însu-și.
Esphcare.— Narațiunea retorică de mai sus este o Biografie,
pentru

că povestesce

vița

unei persone:

Vicţa

lui Gr. Ale-

xandrescu, unul din marii noștri poeți (1812—1885).

$ 132. Teorie.— Regulele după care se face o
biografie retorică sînt aceleși ca şi pentru o biografie prosaică: numai că, în biografia retorică, autorul are mai multă libertate în disposiţia faptelor.
FEplicare. —

In biografia

de mai sus, autorul a descris o

parte din fapte, începând de când a tăcut cunoscință cu poctul,
în mod cronologic, întrerupându-le totuși câteodată. Faptele

privitore la nascerea și vicța copilăriei lui le-a pus la sfârșit
unde-și resumă cu căldură
poetice a poetului.

importanța

activității

politice

și

Exerciţiul 207— Să se citescă şi să se caracteriseze composițiunea

următore;

să i se deosibescă

elementele

narative

şi descriptive; să se caracteriseze aceste elemente descriptive.
145.
ACTIVITATEA
(din

PREFAȚA

LUI
LA

V. ALECSANDRI
POESIILE

LUY)

Aii trecut şâse ani de când --la 27 August 1890—
românimea

t6tă,

cu

inima

adânc

îndurerată,

îşi aţintia

ochii împăejeniţi de lacrămi spre micul sat Mircescii,
aședatpe un colnic de-asupra văii Siretului între Roman
şi Paşcani. Glasul tuturor era înnecat, când trebuia să
rost6scă cuvintele: ca murit Alecsandri». Nu scii când
inimile tuturor Românilor — cât de puţini cărturari—

—
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să îi fost mai înduioşate decât în giia aceea, pentru că
atunci şi
tuturora,

într'acel sat,
se cobora la

după nume de mult cunoscut
vecinica locuinţă unul din cei

mai iubiți bărbaţi ai nâmului nostru, cântăreţul în curs
de o jumătate de vc al dorului, al avânturilor şi al
voiniciei acestui întreg nm.
O

jumătate

de

vâc,

Alecsandri

ai vibrat bătăile inimii

a fost struna,

Românului.

Cântarea

în care

lui a eşit

din afundul cel mai intim al acestei inimi; de aceea el
a început la 1842, cântând cu <Doină, doiniţă!» şi de
aceea, din inimă eşind, cântarea lui a pătruns totâsuna
în adâncul iniinii românesti, şi el a rămas poetul vecinie
tînăr.
Vom aminti aci numai trei momente:de căpetenie din
îndelungata,

glori6sa

şi fericita

lui activitate.

,

Tacepuse epoca luptelor eroice, când Românii s'aă
ridicat din amorţâlă ca din mormînt, pentru ca să-şi
croâscă

o vi6ţă

noită

şi să-şi

facă

din

not o patrie din

ruinele jalnice ale patriei glori6se a strămoşilor. Alecsandri cântă avântul în «Deşteptarea României», iar în
«Sentinela Română» arată rostul milenar al acestui

n6m la Carpaţi şi la Dunărea bătrână.
Un noii pas înainte se pregătia : fraţii de acelaş sânge,
de aceâşi limbă, 'de aceâşi lege, voesce să se unâscă într'un sigur Stat. <Hora Unirii» este expresiunea simţimîntului obştesc, cântând, că
Unde-i unul nu-i putere La nevoi și la durere;
Unde-i doi puterea cresce;
Şi duşmanul nu sporesce.

Unirea mult dorită se face, şi pe acâstă temelie puternică se clădesce noul Stat român, închegat de poporul
„român,

Românul,
se

ridică,

Curând

regenerat.

sună

trâmbiţa

r&sboiului.

pe al cărui pa'oș se pusese rugina
alârgă

în

luptă

şi arată

lumii

uimite

seculară,
că este

—

tot cel din glori6sele

462—

vremi

de altă-dată;

Avântul

de

vitejie coprinde românimea î6tă, până în cele mai adânci
văi ale munţilor, până în cele mai depărtate colibe ale
ciobanilor. Alecsandri îşi înstrună eârda eroică a lirei,
şi ea vibrâză puternic. Bătrânul cântăreţ — tot el, şi
aprâpe numai el — identificat încă o dată cu poporul
său, cântă voinicia vitejilor, pe a lui «Peneş Curcanul»
şi pe a celor
«nouă din Vaslui
Şi cu sergentul gece».

Jată cause
generaţii pe

mari pentru care românimea t6tă — trei
rând — s'a îndulcit. cu versurile lui Alec-

sandri, bucăţi din inima ei, emoţiuni din
Alecsandri a cântat pentru toţi din inimile

sufletul ei.
tuturora, şi

de aceea în viţă a întâlnit numai simpatie, dragoste
şi flori, iar mârtea lui a învelit; românimea în jale
adâncă.
a
Alecsandri este poetul, cântăreţul românimii în v6cul
XIX. Volumele poesiilor lui au fost şi sînt giuvaerul
bibliotecii literare a ori-cărei case de cărturar român;
ele stai la loc de frunte la îndemână; sînt legate cu
deosebită îngrijire şi r6se prin dâsa întrebuințare. In
cle se citesce la tâte vârstele, toţi găsesc în ele ce le
place: lirică uş6ră și dulce, pasteluri fermecătâre, naraţiuni epice de fapte eroice.
Versurile lui Alecsandri ai farmecul deosebit al dulcilor amintiri din copilărie fericită; ele ne amintese

cântecile pe

care ni le cântase glasul dulce şi în veci

neuitat al mamei, glasul cald al surorii; limba şi ritmul.
lor ai farmecul simplicităţii şi dulcâţa neasemuită a
naturalului.
I. Bianu.

—
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146.
ALEXANDRU

DONICI

Când la 1812, Turcia în urma resbelului ce avusese cu Rusia,
violă tote

tratatele

și

capitulaţiunile

n6stre, cedând

puterii

învingătore jumătate din teritoriul Moldovei, și când magnații
naţiunii române

strivite și umilite, în loc de a protesta precuri

făcuse Ghica

bătrânul când se luase Bucovina, nu găsiră nimic

mai

decât să se adreseze la

nimerit,

Portă,

cerând, în

locul

pămîntului cedat, să se dea Moldovei câte-va județe din Muntenia,

multe

familii r&maseră

în Basarabia.

Intre aceste era şi

familia Donici, de origine veche şi necorcită,
Pe

atunci, Alexandru

Donici

era copil.

Părinții săi

nepu-

tendu-l învăța limba sa (pentru că șcâlele române erai condamnate, Basarabia trebuind neapărat să se rusescă), l-ati trimis
la Petersburg, unde, alte învățături afară de cele militare neexistând,

a trebuit

vrând

nevrend

să-l facă oșten. Aă plâns mult

bieții părinți, când ai luat astă hotărîre;
depărtându-se

de casa

părintescă;

dar

a plâns mult și el,
ce era

de făcut alta

decât să se supue sortei sale? S'a dus la Petersburg și a intrat
în corpul de cadeți. Insă avea el 6re vocaţiune pentru arta
militară? Vom răspunde copiind un fragment din scris6rea
ce am primit de la dînsul, când, după câți-va ani, a capătat

rangul de ofițer.
— «... Când de pe malurile verdi şi înflorite a Bâcului şi a
< Răutului,

unde

mă scăldam vara sub caldele adieri a zefirilor,

«m'am vădut deodată pe țărmurile negurâse ale Nevei, unde:
«se vede atât de rar sorele, unde în locul dulcii limbi cucare
«mă legănase mama, nu audiam decât o limbă aspră ca și
«climatul; când mă vădui părăsit între străini ce nu mă înţe«legeai, silit de dimincță până în seră a face zpazrșuzi cu mai
«multe oca de fer pe umăr şi a învăța manevrarea puscii în

«doi&-spre-dece timpuri, desperarea mă coprindea și deă! nu
«sciii dacă arma, pe care o purtam t6tă diiia, n'aș fi întors-o,
Lieratură

şi Stil, cl. iV, Dragomirescu.

50

|
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«ca să o slobod în peptul mei, dacă ar fi fost încărcată. Viind
«la casarmă,

mă

aruncam

pe tristul mei

pat;

camaradii

mei

«rideai, cântaii și se jucaii, iar ei plângeam, gândind la țara
«mea, ţară unde era F&t-frumos și Elena Cosinzana....».
„Ast-fel se petrecură dilele sale, până ce, după mulți ani de
suferință, fu numit. fraporscinic (sub-locotenent) și trimis la
poicul N. de infanterie. Din norocire, regimentul acela era
tăbărit aprâpe de Basarabia. Donici abia se presentă comandantului și, cerându-și congediii, alergă să-și vadă părinții, însă
nu găsi decât mormântul lor! Pierdend singura mângâere ce-i
mai r&măsese, se lăsă de ste şi, peste puțin, trecu în Moldova.
Nu

ne

aducem

aminte

dacă

mai

trăia încă

unchiul său

Logofătul Andronachi Donici, care singur cu bătrânul Flechtenmacher scia pe atunci Pandectele, încât umbla asupră-i și
o epigramă care dicea:
Dacă
Mergi

ai vr'o judecată
la Donici

de

o arată,

Că el până şi 'n pilaf
Va găsi vr'un paragraf...

ete

Nu scim unde găsia el paragrafurile, scim numai că era
un om versat în jurisprudență, şi că o prescurtare de legi ce
el a publicat, este şi astădi căutată în tribunalele Basarabiei.
Aici Alexandru - Donici găsi rude și amici, dar găsi mai
ales limba sa. Voind să-și facă o posiţiune socială, intrâ în
serviciul ramului decanic, şi după ce își pierdu soția ce o

luase, se însură de al doilea. Acum
copiii

se

născeaii

stea, cu mica

pe

tot

anul,

I€fă ce avea, cu

și el

greutăţile casei începură:
nu

venitul

era

unei

avut.

Cu

tâte ace-

moșidre,

și mai

ales cu o mare cumpănelă și economie, își ținea casa ; iar
virtudsa lui soţie se trase la ţară, consacrându-se numai la
crescerea copiilor săi. Singura lui recreațiune era poesia. Debutând prin Căzuza poștei, cânticel care curând se făcu popular, traduse apoi 7iganii din Puschiu, poem atât de frumos
şi de natural, dar t6te aceste eraii mai mult pipăiri, până ce
încercându-se cu apologul, se desveli adevăratul poet.

—
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» Pe atunci mai mulți juni Români ce îşi terminase studiul în
străinătate,

înturnându-se

în ţară,

își

propuseră

a da' un. im-

puls literaturii lâncedende. Kogă/piceanu începu a preda un
curs de istorie în colegii, publica Dacia literară şi Archiva
7omână, colaționa şi da la lumină cronicele nâstre uitate de
atâta timp. Alecsandri stigmatiza ignoranţa 'prin Zorgu de la
Sadagura, cea dintâi verigă a acestei 'preţise salbe de bucăţi
teatrale

cu

care

el împodobi

scena nâstră.

Dozci

biciuia vi-

ciurile prin fabulele sale ș. a. Peste Milcov, Fefzade, demn următor al lui Zazăr,
setti, ș. a., urmând

corecta limba. Bofiac, Alexandrescu, RoCârlovilor şi Văcărescilor, ne arătaă în

scrierile lor neimitabila frumusețe a limbei. In Transilvania
și Banat, Bazifu, Murășanu ş. a., subțineai naționalitatea.
Numai

în Basarabia,

abia bătrânul

Sfazmnazi mai

da semn

de

românism; /lâncu şi Ilăjdăi amuţise. Se întreprinse publicarea
unei foi literare, la care conlucram noi toți care scriam. Ea
fu primită

cu încântare

de public, dar

vântul

sufla la liberalism ; ideile nâstre nu eraă
vern

care nu putea

scenele din

vicța

uita

lui

nici

Sazzele

Lăpușnenu

și a

pe

gustate

lui

lui

A.

atunci nu

de

un gu-

Cantimir,

Ghica,

nici

şi luând

„drept pretext o nevinovată. poveste, sub cuvint că atacăm
religiunea, suprimă f6ea; aceste însă rămân a se descrie de

acel ce va întreprinde de a publica istoria literaturii române,
operă de care sîntem lipsiți până acum.
Anul 1848, atât de priincios
tunest pentru litere. Totă lumea

libertății popârelor, a fost
se aruncă în arena politică.

Lira lui Lamartine se discordă, şi telescopul lui Arago prinse
ceţă. Prea puțini din Români r&maseră credincioși cultului
Muselor, și între acești puţini nu trebue a uita pe Donici. El
făcea din când în când câte o fabulă, și după ce o citia âmicilor sti, o ascundea de grabă în portofolii; și ast-fel a urmat,
până ce 6ra morții a sunat!
Nu

ne-am

încercat a

scrie biografia lui Donici; asta o vor

face alții mai competinți decât noi. Nu vom termina însă
acestă schiță, ce e numai o tristă amintire, fără a reproduce
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cele ce am scris la mârtea lui în diarul Zrompeza Caz
paților :
|
|
« Alecu Donici nu mai este! Plângeţi dobitâcelor! Voi, cărora
el scia a vă da atâta spirit! Istoricul vostru

a murit.

«Scim că ni se va spune că avem mulți poeți, îpfinitus est
numerus, atât de mulți, încât nu mai putem alege pe cei buni
din cei răi. Sciă că sînt și destui prosatori, însă operele lor
sînt atât de grele la mistuit, încât preferim a citi Alexandria
decât multe alte scrieri pretențiose. Este acesta un _viţiă al
gustului nostru? Se poate. Dară ne vine să dicem și noi cu
poetul A
N
„7

Si Peau d'âne m'âtait conte,
den aurais un plaisir extrâme.

«Tot așae şi cu fabulele lui Donici. Cine nu-și aduce
aminte de Gâscele, de Pufuşor pe botişor, de Yudecata momiei,

de

Cazul

cu dle,

de Măgarii

din

Parnas,

de Lupul

nazir, ȘCL., şcl., ar trebui să le înşirăm pe tâte!
«De la Esop, pe care-l silabisim pe băncile şcâlei până la
Lafontaine, Kriloff, Donici, apologul ca și proverbul ai fost
totdeuna înțelepciunea națiunilor. In fabulă vedi pe judecătorul prevaricator, pe dregătorul nedrept; şi acei pe care nimeni

nar cuteza
oglindă, sub
cunbsce. Și
Francia avu

a-i numi pe nume, apologul i-arată, ca întro.
masca unui lup, a unei momițe, și tâtă lumea-i
să nu crâqă cine-va că e lesne a face o fabulă.
mulți fabulişti: nici unul însă nu ajunse pe Lafon-

taine, și să

vă& spun

pentru ce?

secătură și umplutură:
stil

simplu;

ea e

Pentru

că fabula

nu sufer&

ea cere pe lângă talent o bunomie, un

datore

să

spună

numai

ce

trebue,

nici o

silabă mai mult. Şi cine avea mai multă bunomie decât Donicii!
In bordeiă ca şi în palat, fabulele lui sînt citite și înțelese,
«Când după un fatal duel, A. Puşchin, poetul rus a murit,
guvernul a ordinat să se imprime operele lui cu cheltuiela.
Statului şi să se vîndă în profitul urmaşilor săi. Acesta scuti
pe familia

ilustrului

poet

de a cerșetori

ca

să capete

pânea.
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de tâte dilele. Ore aceea ce se făcu pentru Puşchin sub Czarul
Muscalilor, să nu se facă pentru Donici sub Principele Românilor 22
C. Negruzzi.

Exercițiul 208. — Să se citescă și să se arate părțile curat
retorice

din acestă bucată,

Exeroițiul 209.
— Să se extragă din acâstă composiție
datele (momentele) biografice ale lui Donici, și să se compună
cu

ajutorul lor o narațiune prosaică.
Exerciţiul 210. — Să se compună o «<caractetrisare»
zică din cele cuprinse în acestă composiţie.

reto-

Exerciţiul 211. — Să se transtorme în prosă.
147.

CAPITULAREA ȘI UCIDEREA LUI ION VODA/
CEL-CUMPLIT
În curs de trei gile şi trei nopţi I6n Vodă

t6te atacurile a 200000 de păgâni.

respinse

Lipsiţi. de o picătură de apă, Moldovenii aşteptat
venirea nopţii pentru a întinde petice de pânză d'a-

supra erburilor : 'ei îşi ungeaii buzele cu rotă!
Adesea, cu I6n

Vodă în frunte,

o sâmă

eşiai

din

şanţuri, se repedgiau cu turbare asupra celor mai expuse

posturi inamice, tăiai, măcelăriaii, doboraă tâte dinaintea lor, şi apoi, crunţi de sânge, se întorcea cu mulţumirea

lui Ugolino

din Infernul lui Dante, când râde

capul vrăşmașului săi Ruggieri !
„În cursul celor trei gile şi trei nopţi, demne de timpul

lui Oraţiii Cocles, I6n Vodă,
puţin

să se fi gândit el cât de
|

la propria-i siguranţă, scăpa.

Vorbind
puscula

tureesce ca un “Ture,
serii

chiar

el putea trece în cre-

prin: mijlocul

deja făcuse odată Ţepeş.
Dar tâte aemonstră, că

eroul

păgânilor,

nostru,

precum

gr6ză numai

—
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Ţara mai mult decât pe sine însu-şi.
În a patra di Turcii încep a parlamenta.
I6n Vodă arată celor trimişi tăria posiţiunii sale şi
numărul vitejilor ce-i mai rămân.
|
«Precum vedeţi, —le dice el,
— sînt în stare de a mai
susținea lupta».
Apoi le propune următârele trei condițiuni:

1. Mâna
doveni,

dușmanilor să nu se atingă de ostașii Mol-

care să fie liberi

a fi prigoniţi vreodată
Domn al Moldovei;

a merge

pentru

pe la casele

lor, fără

trecut de către viitorul

2. Cazacii să fie lăsaţi a se întârce la ţara lor;
3. Însu-și Principele

să fie trimis, viă

și nevăt&mat,

d'a-dreptul la sultanul Selim ...
Păgânii primiră

tractatul.

Condiţiunile fură jurate de ş&pte ori de către beglerbeiul Ahmed-Paşa şi de şâpte ori de către Petru cel
Schiop, devenit în fine în realitate Domn al Moldovei,

Ahmed-Pașşa le jurâ de şâpte ori pe Cartea lui Mahomed ;

Petru cel Schiop
Crist...
Cu

le jurâ de ș&pte ori pe
|

lacrimi în ochi,

fără a put

vorbi

de

cartea lui
emoţiune

I6n Vodă se despărţi de credincioșii săi tovarăşi.
Cazacilor, 6meni străini, veniţi a servi pentru platăe
el le lăsâ tâte sculele ce avea lângă sine;
Moldovenilor, fraţi ai săi, care se luptaii pentru liber-

tatea Patriei, le lăsâ suvenirul de a le fi fost un mare
Domn şi vaga speranţă de întârcerea sa la domnie...
Eroul era convins că va r&uşi prin profunda-i diplo-

maţie a recâștiga grațiile sultanului Selim, precum altă
dată, tot într'o asemenea situaţiune, Petru-Rareş, numai prin bărbătâsca-i elocuenţă, reuşise a îmblândi

mânia sultanului Suleiman.
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Omenii mari nu desperă nici chiar pe insula Elba!
Până atunci — adio!
Cazacii plângeaii; Moldovenii nu puteai plânge : escesul durerii seca izvorul plânsului.
.
Capitulaţiunea de la Roşeani amintesce o altă, închestă

ani mai

tot cu Turcii, nu

mai

departe

decât

cu vro trei

'nainte, pe când însu-şi I6n Vodă petrecea încă

în Constantinopole.
După o eroică apărare a cetăţii Famagusta în Chipru,
comandantul Bragadino, redus, nu prin arme, ci prin
fâmete, impusese păgânilor condiţiunea de a permite
garnizânei o liberă retragere.
Seraskirul turc iscălise fără greutate, şi tot fără greutate se grăbi a-şi călca iscălitura: după deşertarea cetăţii, vitâzal Bragadino şi flOrea juneţei veneţiane periră
în torture,.
Cunoscând. dară perfidia otomană, I6n Vodă nu se
mulţumi cu o simplă iscălitură a paşalelor: el ceru şi
dobiîndi, ca garanţiă, un septuplu jurămînt, mahometan
şi creştin, din partea lui Ahmed-Pașa și din acea a lui
Petru-Cel-Schiop, de la inamic şi de la rival...
Ei bine! prin acâsta tractatul deveni el Gre mai sacru?

Povestirăm trădarea, să povestim sperjuriul.
Pe lângă persâna lui Petru-Cel-Schiop, pentru a-l
instala cu firman,— o inovaţiune nepilduită până atunci

în Moldova
— se afla capigibaşi sai prim-uşerul Porții
Otomane, un personagiă deja important, dar care mai
în urmă ajunse
sultanilor.. .

şi mai sus, vizir,

ginere

şi cumnat

al

Era Scipione Cigala, dintr'o familiă aristocratică neapolitană, renegat sub numele de Dijigala-zade: un june
mâle, desfrânat, nestatornic, mâncăcios, beţiv... dar cu
atât

şi mai

puternic

la curtea

unui

sultan

ca Selim

II.

Când 16n Vodă intră în cortul beglerbeiului, AhmedPaşa era încongiurat de ieniceri, agale, bei, sangiaci, care
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toți se îmbulgiaii să vagă pe teribilul eroă
de la Jilişte,

Brăila,

Lopuşna,

Bender...

Seraskirul începând cu mustrări, I6n Vodă
îi răspunse

cu totă demnitatea
ţiunii

sale,

el nu

unui principe, că, pe basa capitula-

are

a da

sâmă

decât

numai

va îi întrebat însu-și Sultanul.
Mândria vitâzului înfiorâ pe Musulman
i;
rea-i se părea a fi înlănţuit braţele
lor:

nedomeriţi

unul

la

altul,

când

îl

dar grand6ei se uitai

îndemnându-se

care

de

care

a da prima lovitură, şi nimeni nu cutez
a... trebuia un
apostat; trebuia un om îndobitocit prin
escesul banchetelor și un dobitoc amețit prin furia
opiului ; trebuia un
monstru pentru a face un asemenea
pas contra ondrei
şi contra jurămîntului,

Acel monstru fu capigibaşi Djigala-zade.

Muntânul Petru. Cel-Schiop aduse armel
e păgânilor
asupra eroului Moldovei ;
Italianul Scipione Cigala îi înfipse cuțitu
l în inimă,
Un Muntn, un Italian, un Moldovân.

Se sfășieaă fraţii: ridea Otomanul,
se pregătia a rînji Muscalul.

zîmbia

Nâmţul.

Când gigantul fu cădut sub perfidul pumn
ar al Neapolitanului Cigala, ienicerii, îmbărbătaţi
prin iniţiativă,

se asvârliră asupra victimei, tăiară majestosul
cap ce-i
speria mai dăunăgi până şi 'n taina visuri
lor, şi-l înăl-

țară pe o suliță.
Apoi temându-se,

pote,

ca

un

al

doilea cap să nu

r&sară cum-va pe desfiguratul corp, ei legar
ă trunchiul

martirului de câdele a dotiă cămile, care,
gonite în direcţiuni opuse, îl rupseră în hidâse
fragmente.
După ce finitul spectacolului le răcise minţil
e, păgânii

nu putură a nu recunsce propria lor nulit
ate în ală-

turare cu sublimul

eroism

al mortului.

Cregând că virtutea lui I6n Vodă

vorul

în 6sele 'din care fusese țesut

își va îi avut izși în

sângele

ce-i

|
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circulase prin vine ; ei își împărţiră între sine, ca m6ştii, fărmăturele acelor 6se, şi-şi încruntară săbiile în

acel sânge, rugându-se lui

Alah ca

să le dea

şi lor

tuturor inima principelui român !
Călăii purtau pizmă jertfei lor.
B. P. Hasdei.

$ 133. Teorie. — Naraţiunile

retorice

care

se

refere la un fapt important în vi€ţa unei societăţi,
a unui popor sai a omenirii şi care se întemeeză
pe cercetări amănunțite întru căutarea adevărului,
portă numele de narațiuni istorice, şi fac parte
din scrierile cunoscute sub numele de isforie.
Aceste naraţiuni, de şi întemecte pe cercetări
amănunțite, care sînt o garanţie a adevărului,
totuşi tocmai din pricină că sînt retorice, adică
părtinitore pentru unul sai altul din persânele
ce aii luat parte la faptele narate, nu inspiră
destulă încredere cititorului serios. De aceea narațiunile istorice care ţintesc la stabilirea nepărtinitore a adevărului, ar trebui totdeuna scrise în
prosă.
Explicare. — Narațiunea

de

mai

sus este mai întâi zszozică,

pentru-că cuprinde sfârşitul nenorocit al unei mari lupte a lui
J6n Vodă-Cel-Cumplit cu 'Turcii, precum și uciderea lui— fapte

importante în vicța poporului moldoven, care aă fost stabilite
prin

numerose

studii asupra scrierilor, documentelor,

tradițiu- -

nilor rămase .din acea vreme. Acestă narațiune, de și cuprindând fapte temeinic studiate și cu garanție de adever, ne
inspiră Gre-care neîncredere din pricină că e zetorică.
In adevăr, autorul idolatriseză pe l6n Vodă-Cel-Cumplit,

și urăsce pe Petru-Cel-Șchiop

și pe Turci

tot așa

de

mult.

—
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In acest cas, tot ceea-ce face I6n Vodă-Cel-Cumplit este măreț,

frumos, admirabil, iar ceea-ce face Petru-Cel-Șchiop şi Turcii
ce-l însoțesc este uricios,

Exeroiţiul 212. — Să se arate care sînt frasele în care ele-

mentul

retoric

este

mai

visibil.

Exercițiul 213. — Să se transforme în prosă.

148.

OMUL DE ȚARA
Î|M NETpEKST MBATZ BpEME AMA Apa, AM pair ui MAT MSAT
A MIZAOKBA opantieaop. Simi NpERSM Uli AKOAO AM BAZST
AE
anpoane oamenii ui AtRpSpine. RS RAT MHCZ PNAINTEZ N BPXCTA,
KS ATĂTA MA NZTpSHA E „ANKPEAÎMpApEA Ka Blana OMSASI A£
Wipa EcTE wk Mai epivira ui Mai BIHE-KBBANTATA
. A£ A8MMEZEG ; KB "TOATE AMECTE MSAĂ CE A'ENZAZ AE EA, KA KSM Ap

Qi Bazerama'rz.

AeSnazi, "'TpEKEHA, npin CATBA H., nonocii A4 kaca Su8i PAZEUI
BATpăti ME ABE „pukz Bp'0 Răli-Ba CTanmzni AE Mouiie. POMRNSA
MA Npimi K3 BSKSpiE, ap pemeia ASI mai agzoui SM nsiă KS
CMANTĂNA AA BSKATEAE oRiMinSirre. Ne-am n8c AA Macz.
— Baa na nerpevi sine, MOUISAE, AM Zic TAZAEI.
— Bine wi u5 npt, pati PACNSNCE ; BIAWA HOACTpA A 0AMEMIAOP AE WApa ECTE (poaprre rpza. Ae ave am coko'rir ne gzeuit
MEL ca HS-i MA Ac AA Lţapz. m “mpri Baeuţi ui AM CTpRHe
Ii K&TE-BA NZpaASuE. Îlpe 8HSA am cz-A AAS ÎN IUKOAAZ AA
ÎAĂ RA CA PHBEME HEAILELIE, (pparuyăzerie ui ionita,

—
—

Ap PPMAHEIIE, NS?
Ba ui poMHEIE; AAp, BESI Ă-TA,

RA AAA HA MIZA

(PpANUSZEIIE Uli AATINEIE, NS AMIEAEWE poMABNCRA AE acTrasi.
SIKSM 'rpEB8E CA WiM MBNTE AIMEI, HA C4 „MHIEAEEM NIpE A HOACTPA.

SInoi,

a80ă

v-a capi

apr,

CA (paie Su MrobaT,

ui a

KUTA ui EA B0EpiE, opi Ca 'rokMi BEIA AA Nichai pasauui ui
„WÂ-A DIME AABORAT KSApĂ AA MOCTPS HAPE CE RBAEHZ AE A0da-

—
SEM

AE ANI CA N: CROATĂ
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MOUNA,

Uli AE KANA

NE-A MAHKAT=0 NE FSMATATE.

CE "POT SAEkA

|

Ilpe mea an apoi, am ca-a AAS KAADa Aa Bp'SH ainckan caă
AA Bp'BH BARAN, CA HBEuE H:rSuyiropie, ui ca Aigz Wii EA Ara
Ka, o Qi Maps. Rar nenTpS MEA Mai MR A-0iS AA NpE AAA

Bp'SH Edizp ca CABmicka, CA CE (Data OM, CA-A CHoATA Vipak.
„nai wii8 K'op nerpeie o Biama MAI ESHZ; W'Op ACSAA RA

TATZA A0p ca-ti ckoara Nan
vii

HN5

CE

CKOANZ

„PHAINTE

Ain namanr.

AE pAczpiTBA

„i Laui, oame-

COAPEASI,

EA

JPNKA A9pM

NăHa AA NpaNZiIop. Goapzae H3-i NApAEIjIE, Uli rINOATA Mo AopEck
AE ANTA, AEK&TP KA CA AE CTAMEPE KDARBA AE NE BAILE.

-—

Uli ne Anina — AAzoyi EATPENA —- Bp&NA, ĂSMHEZES, om

A-0 JAH'TP'SH MANCIDH CA PHBEME A RBA LUI A KĂNTA AU FiTApA;
ui SHAE CA ame o ASaSra KS hanzaa ui RS pokil MENApE, Lui
A ASA SH KSKOHAUI Kapz-Î A BopBi TOT DpanuSzeie!

—
MA

Îua-ă ka ginz AM misc ma name? Ve coroui wi A-Ta?
„ANTDEEA

pPaZEUISA.

— 58 cokoT, MotuSAE, Ka (poapre pa8 aţi Sc AA KANE, ii
Ca-Ui pa5 KSBAHTBA. Bin Ka Bpei pe (DEMOPSA MEA MAI MApE
CZ=A BEI MAI MSATE AMI ui CA-A (Davi Aoroar caă aa-

BOA.

ÎJlii ME o ca Eacz aitrp'acra 2 Îi ca-ti ocăaeujii KOniASA

MA 0 BEMINIKA ATĂPNApE; CA UIAAZ JANTp'9 OAAE KB NANA pH
MăHZ BHAE A CA 'TămekA KA 0 (PAOApE cRoacz Alti NORA ME-j
mpi, ui ae Sas, ASnz Me-ui BA nerpeuz vw Mal Mape NAPTE
A Biziţii, MeQiita ivi opama a ASI vi TOT A ANTOpA, A CA EACA
'TpEKST

Ii

BEWIEA,

Mi

MAI

CApAK

pEKăT

KM

ÎNTpacE. —

Ga

pai aggokar? Mecepia acra MEpE SM 'TaneNT Ii O BpEAHiNiE
AEOCEBITA ; AE Suc tii KA HONIASA A-TAnE AZ BA ABE ? SABoRAT
pa8 ca nsrk (PANE, ui pakA BA MAI KZUlirA Uli pene Aenpinaepi,
BA BENI JAN pEAE (PariTe; ce BA (pave Su puuizaarop, 6H HzMiNCTIT,

SH nAACTorpap, uri... Ba i păun

nzpitiaop!

Ilpe MEA an apisk ziui wa Bpri ca-A Aa BANDa AA Bp'Su
HEPBUITOP, AAEKZ BE CA-A AHBEUI AE KOIIIA A CE 7S8pA CTpAME
ii A HS MacSpa Apei.
|
În capi, npe men aa priv al AE răHa CB-A Aai pH

—
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KACA Ep'8NSI EOEp, KA CA-A CROA'TA vipa.

ES nSeaur!

rara

HSMAl KA AkSM BOEpii NSMAI tom Mipămi ș pica,
iiHA kA BaETBA
ECTE KBPZUEA, A CZ-A JAMBpAME K'0 Aiep'k Ppmoa
ca, K'o mierea
pomiz K8 wiperspi A£ ip, ns MIE NANTAAONĂ
raaseni ui su
pat n3 upiă mai «K5M, NE BSMSII KapSiA-a
ca (ie MApkA
CTANĂNSASI KA CA CE KSHOACHA KA-j A ASI, KSM
ce KBC Boil
AN MipEaz ui Kali pin XEPPEAIE AE Npz BOSPSA
op. Înrp'su

KEGANT, A ca iz morziă.
—-

Vickoig!

—

Mai

păi

îhokeiă, Am Zic, Kapz-i 0 giMEpE EMTAEZ'EckA ME
„pAHCeMHEksa
"TOT avek,
:
— Mai Biz MA nASr aekăr “MN RoAAZ.
e
Ca EENiM AKSM AA RONA A-TAne, MATBUIZ, IIPE
KApE BpEi c%9
Aa

SInia,

NANcISN.

“naara

si Magmoazea

ME

Ba

ÎNTPA

fInz (Anette).

AKOAO,

N'O

41 ca

ca-i

MAY SÎkz

pugeue A :sEkA

PARA Uli A ca Sire kopa. SI ca MHBEUE A KENTA
AM riTapa
Wii NA CA Miz A HEBEAI N%HSA. Ap KBRONALISA
KApE-i ca-A Îi
WiNZpE— Uli KapE A CA ce PBUINEZE ca CE pEcnSH
AZ K8 cokpil
ASI— , kuri mpbea ME A ca aka, a ca ie
ca-i Bana
CTANAMENII AE MoLIE KApE Î BEI AA SECTpE, ulii
ASna ME-i BA
BAVE NA 'TANIIE, APE CA-UĂ AEIIEAE ATA, NpE KApE-I
c'0 npiMeuii
AH FACA NAXHTAHA, Uli Wa ca-i ie A ni
Sun AR8Top, Kai
a CA Wit (PpanyS%Ewpe, ÎAp uS POCNoA pia.
pa

— “Ie cnsă, gomHSAE ? crpirapa SATpĂNII; BA ca Zita hoap'r
e
nScecam

Mi

TA 2

avem K5 Romii Howpi ?
— lama ve. Ga-i ai

ap

ami

ME HE cbarseii

AA packan8A ÎN

CAT

A-ma

ca

ca-i pHBEge

NIMEA A0p HA CA noaTa veri KZPILIAE MEAE BSNE
KApE-Î NBAyA
K5M C3 Vinerea npe ABanEsE5, npe nzpinui ti
npe Mai mapii
Ap, KSM cz-uă pmnait'bcka AATopiiAe KATPZ K&PMSI
pEA KApE ce
JANTpÎMEUIE NEN'PP8 RINEAE AOp; KBM că ce (pepke
ka AE AenE ui
AE BEUIE ; ii npiN Spmape KSM ca ce aka si
rocnogapi. 4TSHWĂ BOp mi KA E Orop K8 NASrBA CSR Mănz
Uli K8 ÎHIMA AA
ASKp5, CăNT cirăpi AcTAzi NEHTpS MANEA BE MHZ,
Pina n2 EA

BA ATApHA HSMAI pe na MSuka op!

GE Bop BBK&pA A£ Su AEp

—
KSpaT,

ui Bop ABE

pane,
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NOame,

AanT8pi

Uli ANTE

BOrauii ME:

AE AZ RSNSA ABMHEZEE.
Opau'kuSA

HECOUBA 2

N8

'Tpaeițe A£ AZI NE Mă&HE. GTpEHMINATS-CA ME-BA

GE "TEME HZ NB Ba AB

NANE NE AADA-ZI, JAN BpEME

ME W&pANSA ECTE cir&p K'A ca CEMEpE AA ÎSAIE. „N OpALuE, "TparcA
ATĂPNA AE AA MiNMĂ CAS UCE AEÎ ME NOATE KAnzATA EN MSHMiTop

NE

Zioa

AE

MEA,

ap

mirp'o Zi ge ASkp5, ainca
MATA ; MA APA HCA, AE
MINE-BA KA NB BA Taci ME
Hit AăTopiiAe KAMIISASI,
MEHTpS

K2

MiMiKA

HS-A

AE

CE AANTAMIAA

ca NS

rackea

wi (poamerk îi ce pnpauou'bzz pMap iniui 0 mapa, “rom NS CE 'TEME
MANKA. „Înaara ME OMSA i-a pmnaiAOApME AiMipiT LUI CE CKOANZ BON96,

SMIAEUIE

MTp"Su

ASK,

SHAE

"POL BOPRECK

o AIMEZ LU CE JPASpARA AE 0 NOTpiBA.
SInita A-TAne, MAT8Uz, JAN AK A£ (PPANMSZEIE BA „ANEZUA
roenopzpia AE AA MAiRz-CA. „n no A pokil ît8 (DANBAMAAE, BA
aBk SH NEIiMAN KSPAT WI 0 KZAMAUIA AE BOpAnik 8 AATIUE
KScSTE AE ANCA. H& Ba n&pra kanene, vi dpaopi ge kamn. Ba
ARETA BAPEATA-CAB AA MSHKA ; puli BA KpEwIE koniii, ui ga Qi
MAMA RSNZ, Copie s6Ha ui (pila B8Hz.
lama ve ce Bop Game koniii M&murbBoacTpă BARZA E2 BCUĂ „ANrpiai pe Aanuuli.
— hui MBAySMIM, AOMHSAE, kA HE-Af gEckic OKii, „AMI ZicEpă
gATpahii. ASMNEZES mmE-a AASC KA CA ME CHAN A FOrOMANIA ME
Epa ca avem. Geam AKSM Ka BINE 'TpăiM HOT AA Mapa; AE Ap
pzi ui Koniii Howipi KSM am pair noi! Bom ame n8m ne-ai

carti

a-ra;

rocTEA

MENNIĂ,

„Iu

epem

A£ Bom pne&ia
awberz,

pia

ASI ASMiezeă

i

mpzeSpa (iiMAS-mi rara, Mi-am

ApaASA

păMAC EH AE AA EZTpANii Wapani, KApi MA JANTOBAPALUILA
BiHE-KSBANTBpI năna ME Ma NlEpARpa Ai ori.
Costache

Negruzzi.

$ 134. Teorie. — Naraţiunile retorice care
refere un la fapt de puţină importanţă,

A

se.

dar care

—

este

interesant
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povestită,

cu scop

de a ne

face

să considerăm, unele lucruri alt-fel de cum
le
consideram și să ne schimbăm purtarea faţă de
ele — se numesc

istoridre morale. Ele în cele-l-alte

privințe ati acelaș caracter și se compun
chip ca și istoridrele prosaice.
|

în acelaș

Exphicare. — Narațiunea de mai sus este o îstort
ără morală
pentru că 1) conţine un fapt de puțină import
anță: visita
autorului la nisce. răzeși în Moldova;

2) este ast-fel povestită,

încât argumentele pe care le aduce autorul ca
să dărâme
părerile răzeşilor ce vor să-și trimetă copiii la oraș,
prin claritatea și noutatea lor r&stârnă pe neașteptate
părerile răzeșilor şi deci constitue ca un fel de peripeții și
o fac interesantă; 3) e făcută cu scop ca să schimbe purtar
ea 6menilor
care cred că vița la oraș e mai bună decât'cea de
la ţară.
Exercițiul 214. — Să se resume argumentele
aduse de
scriitor în favorea vieții de țară.
Exerciţiul 215. — Să se scotă şi să se explic
e moldovenismele din acestă bucată.
Exerciţiul

216.

—

Să se

compare

cu No.

103,

104,

105

și 106, și să spună de ce acelea sînt prosaice și nu retoric
e.
NADAn

b. Naraţiuni generice.

149.

VIEŢȚA ROMÂNULUI ÎN DILELE DE VARĂ
Vara

înainteză;

încă din primele
tâlnesc pămîntul

s6rele, de şi a început

să se depărteze

dile ale lui Iunie, totuşi radele lui înincăldit gata, şi zădufurile cele mari

încep. Românului însă nu-i pasă de-ele. EL s'a învăţat
«din vreme şi cu frigul şi cu căldura; el de copil
sa

—

obicinuit
Când

477—

a fi el stăpân pe

vreme,

nu

vremea

pe el.

cerul se roşesce la Răsărit, vestind ivirea s6relui,

el e sculat

de mult,

şi plin de inimă

ia: calea

câmpului

la muncă. EI aspiră în pieptul săi r&corea dulce a dimineţii ; privesce însufiețit roşaţa zorilor şi, cu strigăte
de bucurie, salută cele d'intâi rade ale sârelui care mân-

gâe întinsul Ţării. Pe drum, înaintea lui, vacile satului
merg

la păşune

alene,

sbierând şi mugind;

stoluri de

grauri se ridică din stuf şi ca un nor viii tree repede
şi sbârnâitor în aer, se întunecă şi se lumineză rând pe

rând de radele sorelui, se lasă
caută cu lăcomie hrana.
Încet

încet,

r&câla

erbei

în

cirâda

înrourate

nu

de vite şi-şi
se

mai

simte,

frunzele se usucă, şi lumina albă a căldurii se face din
ce în ce mai stăpână până în adâncurile zării, Dar Românului

nu-i pasă:

la

înconjurat de mirosul

secere,

la

câmpului

c6să,

la cărat

copt;

el este

se desfăteză de

fâşăitul porumburilor verdi întunecate ; de scârţiitul prelung şi răsunător al cicârei; de epurele care trece pe

neaşteptate dintr'o țarină într'alta; de prepeliţa care
sbârnâe în sborul săi de lângă dinsul; de cântecul fe-

telor pe lanuri;

de apele

zădufului

ce străvezii

se jocă

în zare; de sborul pitulicilor cenuşii şi sburdalnice ce
scapă ca un sfredeluş printre bălării, sai al presurilor

galbene ce se legână pe o sipică. In depărtare un stol
de ciori fâlfâe speriate ; sus vulturul alunecă cu aripile

destinse şi cuprinde cu privirea câmpia
lar când

zăduful

e la

culme,

până la Dunăre.

Românul

îşi îndrepteză

paşii spre gârla ce r&spândesce r&cârea printre sălcii şi
printre răchiţi—şi s'asvârlă în braţele valurilor ce-l mân-

gâe, îl ră&coresce şi-l întremeză de obosela de până acum.

Apoi s6rele cobâră, amurgul înroşesce cerul de jur
împrejur, nori înfocaţi se lungesc de la Miedă-di la Miedănopte, în spre Apus ; liniştea se întinde peste câmpuri
;

şi noptea se lasă

întremătore

peste

trupul

Românului

—
"obosit, cu

luminătorea
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ei dulce, luna,

şi cu miile ei tai-

nice făclii, stelele.

$ 135. Teorie.— Naraţiunile retorice se numesc
generice când povestec, cu gând de defăimare sati

de laudă, un fapt care s'a petrecut sai se va pe-.
trece de multe

ori în lume.

Explicare. — Narațiunea de mai sus este zeforică, pentru că
autorul printrînsa vrea să ne facă cu ori-ce preț să credem
că vicța Românului de la ţară este frumâsă, este generică
pentru că arată rând pe rând deosebitele momente ale vieții
ori-cărui Român de la ţară în dilele frumâse ale ozi-căzei veri.

$ 136. Teorie. — Naraţiunile retorice generice
pot fi sai comune sau alegorice. Dicem că sînt
comune, când faptul care s'a petrecut sat se va
mai petrece de multe ori şi care constitue su-

biectul lor, este povestit cu ajutorul momentelor
comune ce se presupune că se găsesc ori de câte
ori acel fapt se produce. Dicem că sînt alegorice,
când faptul care s'a petrecut sai se va mai pe-

trece de multe ori este povestit”cu ajutorul momentelor individuale dintr'un alt fapt individual
care slujesce de simbol.

Naraţiunile retorice co-

mune semenă

cu naraţiunile prosaice;

gorice s6mEnă

cu poesia.

Eaphicare. — Narațiunea de
că ea cuprinde

lui deosebiţilor
fie ele trecute,
forică, pentru
fiă de împărat,
cum trebue să

dâr momentele

mai

cele ale-

sus este comună,

pentru

succesive și comune ale traiu-

Români în deosebitele dile frumâse de vară —
fie viitre; narațiunea următre este însă z/ecă autorul, narându-ne ce i sa întâmplat unui
caută să ne convingă cu tot dinadinsul de
se pârte cine-va în tinereţe.
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$ 137. Teorie.— Naraţiunile retorice, fie
individuale, fie generice, presintă în conţinutul
lor
bucăţi de prosă și bucăţi de poesie, care une-o
ră
pot fi scose afară din întrega composiţie și
pot:
forma composiţii prosaice sati poetice de
sine

stătătore. Aceste bucăţi

de prosă sau poesie, întru

cât fac parte dintr'o composiţie retorică, își pierd
!
caracterul

lor,

fiind

întrebuințate

numai

mijloc în vederea scopului pe care-l
autorul prin composiţia sa retorică.

ca un

urmăresce

Ephicare. — In composiţia de mat sus partea de la
sfârșit —
momentele de seră — sînt descrise în mod poetic
șii pot face
un pastel de sine stătător:
Sorele cobâră ; amurgul înroşesce cerul de
jur împrejur; nori înfo-cați se lungesc de la Miadă-nâpte spre Miadă-d
i, spre Apus ; liniştea se:
întinde peste câmpuri, şi nâptea se lasă
întremătâre peste trupul Românului obosit eu luminătorea ei dulce, luna,
şi cu miile de tainice făcliă,
stelele.

Acest pastel însă în care se vede dulceța naturii în care
se

odihnesce

Românul,

e compus

de

autor

tocmai

spre

a de-

autorul prin composițiunea

sa, şii

monstra și a convinge pe cititor ce frumâsă e vicța Românului în dilele de vară; el e dar un 7nijloc în vederea scopulu
i
special pe

care-l urmăresce

întru cât face parte
pastel.

din

acea

composiție

înceteză

de

a fi

Exerciţiul 217. — Să se deosibescă elementele descriptive:

de cele narative din acestă composiţie; să se arate
părțile:
prosaice şi poetice ce se găsesc în ea.
Exereițiul 218. — Să se compună o naraţiune retoric
ă
(paralelă) în care să se arate cât este de nefericită
visța
Românului vara, şi cât e de fericită erna.

Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu

31

—
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150.
FECIORUL

DE ÎMPERAT CU NOROC

LA VÂNAT

În vremea de demult, pe când Gmenii, de pe lumea asta, scia
şi putea mai mult decât ce pot şi sciii cei de acum, pe când
pruncul de trei dile îţi număra numai într'o clipă tâte stelele de
pre cer, şi vedea cu ochişorii cum crescea 6rba câmpului şi audia
cu urechile cum sfârâia fusele când torcea păâjenul. . . . pe
vremea de atunci, trăia în plaiurile Buzăului, o împărătâsă tare
şi mare pe care o chema Dâmna Nâga. Ea îşi avea palatele ei
tocmai colo, în codrii Cislăului, unde se văd şi astăgi, pe o măgură mare ocolită cu pârae, temeliile de zid ale cetăţii ei ; iar grădinile şi livedile, în care ea se preumbla când i se făcea uriît acasă,
şi le avea pe colinele Lapoşului, unde stă și acum puţul ei cu
colacul de piâtră, săpat cu slove, pe care, găi, nici cel mai căr-

turar din giia de astăgi

nu le mai pâte ghici.

Din toţi copiii, câţi Dumnedei îi dase şi îi luase înapoi la
sine, Dâmna Nâga r&măsese, în văduvie, numai cu un fecior, pe
care îl iubia, ea lumina ochilor. Era și drăgălaș, — bată-l fericea,—

puiul de împărat! Mândru, ca strălucitul s6relui la ami6dă, blând,
ca radele line şi mângâi6se ale lunii, sprinten, ca lucâfărul selipitor al dimineţii şi înţelept, ca şi întrâga tărie a cerurilor. Nu
scia maică-sa, nici lumea t6tă, cu ce să-l mai desmierde, atât era

tuturor de drag și de plăcut,
De micuţ îl dase Dâmna la carte și, când abia începuse tuleile
bărbei să-i umbrâscă peliţa copilărescă, el vorbia pe de rost tâte
limbile de pe iume, ba încă înţelegea și graiurile tăinuite ale păstrilor şi ale fi&relor.
Atunci Dâmna, cu inima îngânată între dor şi bucurie, îi vorbi
:așa: — «Fătul mei, cartea, câtă a fost, ai învăţat-o tâtă, din scârţă
«până în scârţă; acum, ca să te faci om pe deplin şi voinic cu
-«temejit, precum se cade unui bărbat şi mai ales unui fecior de
“<împerat, toți de tâte părţile îmi spun că trebue să te duci, lumea .
«să 0 colingi, ca să încercă şi să ispitesci viţa prin tine însu-ţi
-«şi să afli multe şi mărunte ale lumii, care se vede că în carte nu
«se pot serie... Du-te, copilul mei; mergi de vedi şi de învaţă;
«dar cată a nu te prea depărta de pe aici ; adu-ţi aminte, voinicul
«mei, că, pe câtă vreme nu te va simţi mama colea, în prâjma
«ci, grija, chinul şi mâhnirea din sînu-i nu vor lipsi».
A doua di, dîn-di de diminâţă, feciorul de împărat, mai mult
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vesel decât duios, îşi luâ diita bună de la DOmna, maică-sa, care
se silia, sărmana, pe. cât putea, ca să-şi stăpânâscă plânsul şi obida
ce o înneca. Era vesel voinicelul, fiina-căîn curţile palatului îl
aştepta, ca să-l însoţâscă în cale, o sumă de:
boeri -mari ai oștilor,
puterea domniilor
și grâza duşmanilor,

toţi călări şi înarmaţi
cu săgeți şi buzdugane

şi la brâe cu arcane,
-

gata-a merge
"să începă o
după urși și
după păsări
ce sînt bune
și plăcute la

după sâre,
venătâre
căpridre,
gălbiâre,
la mâncare
cântare.

Apucară în spre Mi6gă-nâpte şi, trecând pe Scărişâra, unde-i
lesne cui scobâră, luară apa Buzăului în sus, tot cântând şi
veselind. Răsuna delurile şi văile şi apele rîului, pe unde trecea
mândra câtă de voinici. Dar, când ajunse la înfurcitura Bâscei,
acolo
unde se aşterne o poeniţă verde, umbrită de plopi, de stejari şi de
fagi, feciorul de împărat deodată îşi opri armăsarul şi în gura
mare strigâ așa către soţii săi: — «Măi fraţi ! Vedeţi colo, drept
<în sus, muchea “naltă și pleşuvă a Penteleului ; acolo am să mă
«due, tot în fuga calului. Cine pâte, ţi&-să după mine!» Şi, dând
pinteni sprintenului săi fugar, ca un iîulger se repedi prin valea
îngustă a pârăului. Sub copita pintenogului, pietrele scăpăraă,
apele clocotiai, pulberea în sus se 'nălţa, cu norii s'amesteca apoi
în jos iar cădea, văleâia înnegurea şi pe voinic mi-l ascundea cu
totul din vederile boerilor, care r&ămaseră departe, departe
în
urma lui.
i

Când fu la ami€gul mare, fugarul stătu locului şi
feciorul .de
împărat se trezi singur-singurel chiar d'asupra Pentele
ului : jur
împrejur, cât coprindea cu ochii, zări numai creste
de munţi care

mai

mari,

creștetul

care

mai

mărunți.

Dar

gol, de pe care el privia

mai presus de toţi se ridica

şi vedea,

jos, pămiîntul

cu ver-

deţile, cufundându-se de tâte părţile, iar sus cerul limpede
și senin,

scăldat numai în radă de lumină. S6rele dogoria drept Wasupra
;;
şi, în arșiţa ami6dului, părea că contenise ori-ce adiere
; nici o
mişcare nu se simţia, nici un sunet, nici o mişcare.
Sta mărmurit voinicul; — nici că mai pomenise
el aşa tăcere,

aşa pustiii,, așa mânâdreţe! — când deodată, pe sub

râta

aurită

a

—
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sGrelui, se ivi o pasăre mărâţă, un vultur negru cu ariple falnie
deschise. Degrabă puse mâna voinicul pe arc, l-încordă şi pata era
să repâdă săgâta, când, pe sus, audi vulturul etocânind în limba.

sa cea păsărâscă:

«Imperate Luminate,
«Nu-mi lua dilele tote,
«la-mi-le pe jumătate ;

«Că-ţi voi da ei nestimate,
„«Chiar pietra zamfirului,
«Limpedirea

cerului !»

Feciorul de împărat destrunâ arcul, minunat d'așa cuvinte;
iar pasărea, drept mulţumită că o ertase cu vi6ţă, lăsă să îi pice
pe oblâncul şelei voinicelului o piâtră de zamfir, mare şi frumâsă
limpede şi albastră, întocmai ca seninul cerului.
Din câsul când căpătă acâstă nestimată și o ascunse în sîn, nu

mai r&mase pasăre pe cer, care să nu fie robită la voinţa lui. Pentru dînsul, t6te sburătorele, mândrii păunaşi, sălbăticoşii cocori,
buiîniţe cobitâre, şoimi dârji, găinuși moţate, dumbrăvence cu aripi
verdi, pupeze cu creste bălţate, grauri pestriţi, sitari, dropii şi
ierunci, tâte picaii, ca fermecate, când eșia el la vânătore ; iar, de se
plimba numai prin codri şi prin livegi, mierlele şi privighetorile
pitulicile şi stigleţii, presurile și sfranciocii, petroșeii şi sfedeluşii _.
bot-groșii şi seatiii, ţoii, ţintizoii şi piţigoii, şi toţi îl întâmpina
peste tot locul cu dulcile lor cântări; cucul îi vestia la tot locul
ani mulţi cu noroe, şi prigorii,
cu pene albastre, îl însoţia pretutindeni chiuind şi sburând vesele d'asupra capului săi.
Trecu o di, trecu două, ba mai trecu şi alte noiiă, şi voinicul
nu se mai îndura să se înstrăineze de mândrele plaiuri ale Buz&ului, în care el domnia acum, cu voe bună, peste t6tă firea sburătâre câtă fâlfâe sub sore. Nâptea pe la cântători, până nu se
revărsa bine de zori, el era purces 1. vânătâre, şi mai adesea sâra

îi apuca prin păduri, ucigând şi stârpind alte pasări cobitâre,

ce

se arătaii numai prin întuneric,
Rătăcea într'o di pe culmea pădurâsă a Istriței, când, deodată,
îără veste, pe la sfinţitul s6relui, se ridicâ din vale un vânt mare
şi turbat, care îndoia fagii, frângea plopii, smulgea ulmii și cletena cu urlet tot codrul și tot muntele. Intr'o clipă, norii de pretutindeni la un loc se adunară, negurile se îndesară și preste tot
cerul se destinse un pod întunecat de fer de aramă, peste care tre-

cea şi se învârtia

Sfîntul

Ilie, încurându-și armăsarii cu

şi cu plesnete și -scăpărând numai fulgere
tele caruiui săi. Apoi, dintr'o năprasnică

tunete

şi trăsnete, de sub r6detunătură, se sparse
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deodată podul, brăzdat de mii de săgeți lumin
6se şi începu a curge
pămîn

pre

t,

o plâe grâznică,

plâe cu șirde
de făcea pârae;

ploe cu b&șici,
de strica gotici;
pl6e spumegată

'nneca lumea

tâtă ;

plâe de potop
făcea mare snop,

Când se mai potoli furtuna, feciorul
de împărat cătă a se urni
din scorbura unde stătuse Pitulat;
dar el nu mai scia încotro
S'apuce, aşa de tare era, în codru, şi
frunza d6să, şi n6ptea întu:
nec6să, şi calea pietrâsă; pe unde
căta urmă umblată, urma era
ştersă ; pe subt atâtea tulpine surpat
e şi. în lapoviţă înnecate, pe
subt atâtea frunzare cădute, tâte cărări
le se făcuse nevădute. Nu
vedea, nu audia, nici în greul pămîn
tului, nici în ușurelul vântului; numai când irăgea bine cu ureche
a, îi venia din depărtare
la aug chiotul ghionii, ce-şi ascuţia
nâptea ciocul de câja copacilor, şi miorlăitul cucuvăilor care se
chemaii jalnic una pe alta
prin mijlocul besnei ; apoi une-ori
îi trecea repede de dinaintea
ochilor şi câte o umbră n&gră de lăstun
rătăcit, care cădea din
văzdu

h, cu lungele-i aripe îngreuâte de plâe.

TOtă n6ptea ar fi umblat el fără spor;
sine pe coteiul lui cel mai bărbat, cel mai
dincios,
Miclăuș,

dar noroc că avea cu
priceput, cel mai cre-

câine 'nvăţat,

scia sema la vânat;
el apuca spre colnie,
uşor sprinten şi voinic ;
tot spre vale se lăsa
şi cărarea căuta,
botul prin &rbă vârînd,
urmele tot mirosind.

Urma-i ici, urma-i colea !
Mielăuş n'o mai perdea,
priintuneric o simţia,
n6ptea 'ntoemai ca diiia,

Ast-fel, cu câinele călăuză bună, voinic
ul apucâ d'alungul în
jos, valea Org6ii. Prin volbura. apelor ei,
se rostogoliaii acum cu
vuei rădăcinile de copaci şi bolovanii
de pietră, surpaţi de la
munte. Și câinele și stăpânul umblat încet
şi cu sfiâlă pe costișul

—
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lunecos ; dar, când ajunseră tocmai asupra priporului, de unde
se văd, în pâle, urmele unei cetăţi de Uriâși și brazda vladnică a
“Troianului, Miclăuş stătu în loc mârâind, ca în prâjmă de vânat.

Voinicelul stieli ochii. Flăcărae alburii eșiaii pe acolo din pămînt
şi sburai d'asupra tainiţei, unde stătură ascunse, atâta amar de
vreme, comorile de la Pietrâsa, cloşea cea vestită cu puii ei de
aur; dar, la lumina sclipitâre a văpaelor, vânătorul zări printre
erburi și pietre, căpăţina lungărâţă a unui dihor, carele, cu ochii
resleţi căta drept la dînsul. Trupul şi câda, dobitocul şi le încolăcise, le făcuse ghem în faţa coteiului, cum fac dihorii, când n'ait
loc de scăpare în vizuinele lor.de subt pămînt. Voinicul nostru
era gata să asvârle într'însul ghiga lui cu ţinte poleite, ca să-l
prăpădescă, când dihorul începu a chiţăi în limba lui de lighi6nă

şi a dice:

"
Împărate Luminate,
nu-mi lua dilele tote,
ia-mi-le pe jumătate;

că-ţi voiii da eti nestemate,
chiar pictra smarandului,
verdcța

pămîntului

!»

Feciorul de împărat, aducându-și aminte cât de bun augur îi
fusese asemenea vorbe din graiul vulturului, lăsă ghiâga jos şi
goni câinele în laturi; iar lighi6na, bucurâsă de a se simţi scăpată, începu să râcâe ţ&râna cu labele şi scâse dinaintea voinicului o piâtră de smarand, mare şi frumâsă, de strălucia verde
şi rămurată, ca spicul crud al grâului, ca rodul pămîntului.
Atâta fu voinicului, până ce ridicâ de jos smarandul fermecat

şi-l băgă

în

sîn;

ş'apoi,

de atunci înainte,

tâte jivinile

câte se

târăsc prin ţărână şi câte se ascund pe sub pămînt, tote îl cunoscură pe dînsul de stăpân. Viezurii cu perii suri, lungi şi drepţi
ca ţepele, şi bursucii somnoroși, care es numai n6ptea din vizuini ;
şderii pădureţi cu blana ruginie, dâsă, mâle şi frumos netedită, şi
vidrele colţate de pe malul bălților ; nevăstuicele cu trup prelung
şi mlădios şi cu guşe albe, care se furişâză printre răz6re, vânând
cuiburi de păsărele, şi veveriţele şugubeţe cu câda vâlvoii, care sar
sglobii pe crăcile copacilor ronțăind alune, ghindă și scoruşe ; pințele
cu labe scurticele la pept, iâr la spate cu piciorânge, care, când
umblă, se saltă ca locustele, şi căţeii pămîntului, — de le dice şi

şuiţe, — care scot capul la ami6di din găuri, ea să latre la s6re;
apoi mișunii, cei cu gropanele pline de grâne, şi şobolanii de
smârcuri; tâte lighiânele, până şi cârtiţele orbeţe și aricii ghim-

poşi, ba chiar şerpii, guşterii şi şopârlele, tâte i se arătau lui în

cale, saii ca să-l slujescă la vre-o trebuinţă, saii ca să pisră de
mâna lui, când avea plăcere de vânat. Cu dînsul, vulpile îşi cheltmiaii de pomană şi viclenia minţii şi iuţela piciorului, căci de
ție-care minciună a vulpei, el afla prea lesne mijlce o mie, ca să-i
vină de hac. Apoi, şi cu ursul cel mai sălbaţic, el îşi făcea jucărie ;
fără secure, fără cuţit, el intra semej în vizuina lui, se lua cu
dînsul la luptă drâptă, şi în totdcuna ursul cădea mort la pămînt,
Ast-fel prin văzduh, ast-fel pe sub pămînt, el era mai tare, el
era mai mare ; de aceea și traiul lui era acum şi mai mult pornit
pe vânătâre.
Când feciorul de împărat trecea pe a6lul Balaurului, da stânga
Slănicului, lighiâna cea înfricoşată, cu o falcă în cer și cu alta în
pămînt :
i
Şerpoica cu soldii verqi,
—

să n'o

vedi,

să

n'o

visezi!

—

de grabă se svârcolia, se pitula și se afunda până la gurile Iadului,

ca să nu o vagă vitâzul vânător, să nu-i reteze cu paloşul șâpte
capete și să nu-i stingă şâpte suflete. Oră cât de mult se silia dînsul,
ca să-i apuce înainte, iazm
Iadului
a
prididia cu fuga şi voinicul
rămânea mereii să-și scâtă necazul pe pasările cerului și pe lighi6nele pămîntului. Da di peste di, şi nu putea nimeri,
Aşa mai păţi într'o nâpte; şi, a doita di, de ciudă şi de mânie,
se porni de pe dâlul Balaurului în jos, când abia se miji de diiă
şi ajunse deodată cu zorile, când se deschideaii florile, la valea
sterpă şi pustie a Pâclelor-de-glod.
Dacă nu sciți şi n'ați vădut, să vă spuiii eti, că acolo şi-a aședat
Necuratul cazanele cu catran şi cu sm6lă colcotită : pe sub'pămînt
gâlgâe şi fierbe glodul ioroios, mai rece decât ghâţa, mai negru
decât câţa; apoi, pe guri căseate prin tot ocolul acelei văi fără de
scursâre, ţişnesce tina în sus, când de o schi6pă, când de o palmă,
când de un stânjen şi mai mult; la fie-care gură, împrejur, s'a
durat mușuroiii, şi balele cătrănite, pe care Ucigă-l-t6ca le scuipă
din văgăune, se scurg năclăite d'a lungul moviliţelor, se adună în
nomol, se usucă de vânt, se crapă de sâre şi aştern tot fundul văii
cu o humă sură şi jilavă, pe care nu se prinde, Dâmne feresce!
nici troscot, nici ciulini.

Când, de pe culmea vecină, feciorul de împărat făcu ochii râtă
d'asupra văii urgisite,
cu sfi6lă prin nomolul

el vădu o biată căpridră rătăcită, călcând
uricios al mocirlei; mai departe, o fisră

sălbatică, un rîs, sta stârcit la pândă ; părul de pe dînsul lung şi
subţire, alb şi cu pele negre, se sbârlise în sus; urechile-i ţuguete,

—
<u pămătufuri

de peri

negri
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la vâri,

se ridicase

drepte,

şi ochii

lui, vii şi pătrundători, scăpărai schintei. Numai în doiă-trei sări-

turi de pisică, el ajunse căpri6ra, se acăţă cu ghârele de pieptul
€i, își înfipse dinţii în beregată și se gătia să-i sugă cu destătare
sângele din vine, când voinicelul învârti răpede praştia, ca să o

isbescă în fisră. Dar ochii rîsului, care văd şi în miedul pietrelor,
zăriră ce i se gătia; el se smulse
să latre în limba lui de fiâră:

dela pieptul căpriGrei şi începu

«Împărate Luminate,
nu-mi

lua

dilele

Gu

tâte;

ia-mi le pe jumătate
că-ți voiii da eii nestemate,
chiar pictra rubinului,
coleotirea sângelui !»

Ma

acum, pentru a treia 6ră, feciorul de împărat ertă viâţa visului,
precum ertase pea vulturului, precum ertase pe a dihorului. EL
strînse praştia pe mână, iar fi&ra, veselă şi mulţumitâre că scăpase cu dile, scăpără din ochii ei o piâtră de rubin, mare şi frum6să, roşie şi vie, mai roşie decât fraga muntelui, mai vie decât
para focului şi întocmai ca sângele voinicului.
Când o luă voinicul în mână şi o băgă în sin, pare că îi mai
crescu de-o schi6pă inima într'însul. De aci înainte tâtă firea cu
suflare era prada lui. Tote fiârele pre care iuţâla sângelui le împinge în fuga lor, a se aşterne pămîntului, ca 6rba câmpului la
suflarea vântului, tâte cele care trăesc din vărsarea sângelui, tâte
câte din sânge își ieaii puterea şi prin sânge o și pierd, tâte se
supuseră, şi ele, la voinţele voinicului, ca păsările cerului, ca lighi6nele pămîntului.
Dinaintea unui așa minunat vânător,
cerbii

de la munte

-

plecai a lor frunte, '
mistreţii colțați
cădeai împroșcați,
capra săltăreţă
nu scăpa cu vicţă,
lupii din pădure

*

picaă sub secure...

Dar grijele şi mâhniciunea lăsat-ai vreodată multă vreme pe
om, fără să se lege de capul lui? Firsa omenâscă aşa este de la
Dumnegeii osânâită, ca să nu plutâscă neîncetat ușor, ca îulgul

pe apă, şi să nu calce mereii pe căi destătate. Căci acolo unde este

poâna

mai

înflorită

şi cu frundari

acoperită,

acolo e şi cursă pri-

—
ponită.
une-ori
Ia să
nostru,
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Dai întrînsa, fără ca
chiar de rea, nu vrei
vedeţi acum în ce fel
şi cu ce amăgiri avea

cirile,

so vedi; te apucă, te glodesce şi
s'o creqi.
păsul avea să-l ajungă pe voinicul
să-i ia puterile și să-i stingă feri-

Intro s&ră, pe la apus de sâre, el şeduse să se odihnâscă pe
unul din petrâele măcinate da pe d€lul Ulmuşorului, toemai deasupra gârliciului de piâtră, căruia îi dicem noi Grajdul Smeilor,
fiind-că acolo se adăpostiai odinidră, în vremea de-demult, fiârele
cele aripate. Şedea el și privia în jos, cum negurile întunecai
treptat văile și culmile, când vădu trecând încetinel pe de-asupra
capului sii, o porumbiţă, uş6ră şi albă, ca spuma laptelui
la mulsore, ca florile crinului la raga de s6re. I se făcu dor de acea
păsărică şi, ca s'o prindă de vie, puse mâna în sîn la zamfirul
cel
fermecat; dar ea, uitându-se la dînsul cu ochi dulci, fermecători»
guguni galeș în limba ei cea păsărâscă şi îi dise:
d.
.
“Jo
1434
|

«Oh ! voinice, voinicele,
nu opri căile mele
şi te ja după-al meii sbor,
căci cu sînul plin de dor

te chemă să-ţi facă dar
un scump alb mărgăritar
mândra fată-a Pietrelor
din

valea

Năculelor».

Aceste cuvinte, aşa dulci șoptite, deșteptară în inima voiniculu
i
un îr6m&t necunoscut ; urmărind, cu piciorul pe uscat,
sborul ei
lin, cumpătat, el scobori văi, sui d6iuri, străbătu păduri,
trecu
lunci şi părae şi, de ce umbla, pare că mai uşor pășia.
Când rada
cea mai târgie a s6relui se prelungia sfi&ţa pe foiţele
erbei înflorite din poâna de sub stâncele Năculelor, păsărica
se opri pe o

r&sură îmbobocită şi, cu graiii dulce încântător, strigâ
așa:
<Tu ce plângi în stâncă
la umbră adâncă,
eși acum din pictră,
albă, dalbă fată
vie şi frumâsă,
blânaă, r&corâsă
„eu chip luminos,

cu trup mlădios,

cu păr

aurit;

eși fată din piâtră,
să te vadă-o dată,
scumpul tei ursit,

căci iată-l sosit '»

—
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Ca un vis, ca o părere; se cobori după stânci, mândra, albă
fată, înaltă, mlădi6să, ca o trestioră, cu pănul de aur, cu ochi de
balaur, ruptă din s6re, întocmai ca Ilâna Cosinzâna. Ea se opri
dinaintea voinicului și, arătându-i între degeţele, un bob mărunţet

de mărgăritar alb, îi grăi rîgând

aşa:

«Da-ţi-l-aș și nu ţi l-aș da,
că me tem că-l voi uita,
când la vânat te tot plimbi! —
ba l-aş da, de vrei, să-l schimb,
cu picira zamfirului,
Jimpedimea cerului ;
cu pictra smarandului,

verdeța pămîntului ;
cu piâtra
clocotirea

rubinului,
sângelui.

Feciorul de împărat rămase uimit, ca dinaintea unei năluciri
încântătore. Nu seia bine, dacă este deștept sai dacă visâză, nu-i
venia să dea cregdămînt nici vederilor, nică audului. De grabă
se6se din sîn câte și trele nestimatele fermecate, care până atunci
îusese tâtă puterea şi t6tă bucuria lui şi, fără să se mai gândâscă
şi fără să se mai îndoâscă, le aruncâ cu mulţumire în pâlele drăsălaşei copile, care se făcu nevădută.
Ast-fel perdu el nestematele sale.
Intr'acele plaiuri, în care el găsise mai întâi mulţumirea, vânâna
și pringând cu nepăsare păsări de pre cer şi fisre de pre pămînt,
totul se făcu veşted, totul se ofili, totul se îmbrăcă întrun giulgiiu
de griji şi de întristare! El cercă să ridice de la pămînt arcul şi
săgețile, ghiâca și praștia ; dar armele erai ruginite, puterile erai
slăbite, ochiul vedea turbure la ţintă, braţul nu mai scia să nemer&scă jelul. Deodată cu nestematele perduse şi farmecul lui puternice,
Fata din Pitră le luase cu dînsa, iar el, s&rmanul, îşi aducea
aminte, cu dor şi cu jale, despre locul, unde născuse, despre căminul, unde crecuse, despre măicuţa dulce, care pe sînul ei îl
leg&nase, despre tâte bunurile, tâte averile şi tâte mulţumirile pe
care le pierduse. E] se îngrijora, vădându-se ajuns a rătăci, ca un
sufiet călător, şi fără țărm, prin locaşele sălbatece ale ficrelor, a
cerea prin codri şi prin pustii năluea fericirilor, şi inima-ă sângerâ

răsipită în târgii şi zadarnice căințe......

Câţi alţii pe lume-şi văd, ca dînsul, virtutea și norocul spul.
berat prin nesocotinţa lor! Când omul e tînăr, el nu scie, biet, să
preţuâscă bunurile cu care pronia cerâscă, acuma darnică și iubi-

—

489—

tore, l-a înzestrat. Se îmbată de veselia juneţii, de farmecul frumuseţilor, de plăceri trecătâre, de sburdări amăgitâre şi, dacă
într'acea beţie își pierde saii își risipesce nestimatele odâre cu
care îl împărtăşise s6rta, curând în urmă îl ajunge şi câsul amarnie
al căinţei ;' ş'apoi după dînsul, se cască, întunecos şi rece, tăcutul
pustiul mormînt...

Al. ” Odobescu.

$ 138. Teorie. — Naraţiunile
împrumută

retorice. care

faptele ce povestesce

ca și basmele

se numesc

Explicare. — Narațiunea

RI

N
îşi Va

din acelaș isvor

basme morale.

A

«Fiul împăratului cu noroc la vâ-

nat> este un basm, pentru că elementele lui ai fost plăsmuite
de multă vreme de popor. Odobescu ne spune că la audit

de la un țăran deştept, pe când făcea o escursiune în munții

Buztului; este. însă un dasnz moral, pentru că arătând

purtarea

nechibzuită a unui fecior de împărat, autorul caută să ne facă
și pe noi să nu fim nechibzuiți ca dînsul,
Exerciţiul 217. — Să se arate elementele prosaice și poetice
din acest basm; să se arate elementele descriptive şi narative.
151.
CUVINT

ROSTIT

LA

MORMÎNTUL
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LUI V. ALECSANDRI

1890).

Stăm aci cu toţii, strînşi de durere, şi greii ne ese
un cuvînt din gură, căci un mare gol s'a făcut în Ţară.
Cel mai iubit fiu al poporului român s'a dus dintre
noi, abia ajuns la marginea biblică a, vieţii omenesci,
după un scurt îimp de dureri şi de chinuri.
Din calea cea strîmtă şi trecătâre a vieţii pămîntesci,
el a trecut acolo unde este locuinţa celor aleşi, acolo
unde

nu

este

nici întristare,

a

nică suspin,

ci vi6ţă

veci-

nică. El e astădi desigur fericit, căci el a trăit o visţă

-

—
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bine umplută, având dinainte-i scopuri mari şi frumâse,
lăsând în urmă-i țeluri măreţe atinse și realisate. El a
trăit, el a lucrat, el a murit, putem dice în plin. Poporul
român însă, rămâne plin de durere, căci el nu numai
a pierdut pe un om bun și blând, pe un bărbat înţelept,
pe un patriot convins, pe un luptător ager, pe un cetăţen

ilustru,

ci a

r&mas

orfan

de

cântăreţul

lui cel

mai melodios, cel mai fermecător,la al căruia graii şi
viers, tresăria t6tă suflarea românâscă.
Cinci-deci de ani a stat Alexandri necontenit în faţa
naţiunii, cântând cele mai gingaşe simţiri şi emoţiuni
ale inimii omenesci, descriind cu cuvinte fermecătore
frumuseţile ţării şi traiul poporului, punând dinaintea
n6stră imaginea gloriei strămoşesci şi a virtuţilor de
mai

înainte,

îmbărbătând

generaţiunea

sa cu cântece

vitejesci şi cu inspiraţiuni puternice, înălțând faptele mari
ale naţiunii, plin de credinţă în ţară şi credincios ei.
Cinci-geci de ani a luptat Alecsandri cu cei mai
vrednici,

cu

cei mai

buni,

cu

cei mai

inimoşi

fii ai na-

ţiunii, ca să recapete libertăţi şi drepturi ce se păreaii
pentru totd6una pierdute, ca să asigure urmaşilor o

patrie cu un viitor demn de originea şi trecutul n6mului
românesc.
Cinci-deci de ani a fost Alecsandri
de

frunte,

acolo

unde

era

de

lucrat

unul
şi de

din cei mai
muncit.

El

a fost unul din fruntaşii acelei generaţiuni care vecinic
va sta exemplu de cugetări şi de fapte, de desinteresare
şi devotament, de curagiu şi de modestie, de simţimînt

de datorie şi de neobosită voinţă.
Zăcea 'Ţara-Românâscă în grea urgie,

în

grâznică

umilire, în nepătruns întuneric. Nici-o speranţă, nici-un
sprijin nicăeri. Poporul român părea părăsit şi urgisit.
Atunci se ridicară acei bărbaţi, puţini la număr, dar tari
de

inimă, fala 'Ţării şi a n&mului lor;

atunci

Alecsandri,

—
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în mijlocul lor, a ridicat glas mare
vierii, ca să se trezâscă

Cu

poporul

toţii v& aduceţi aminte

adresate

din trâmbiţa

reîn-

românesc.

acele

nemuritâre

naţiunii şi care aci, dinaintea

strofe,

mormîntului săă,

se cuvin a resuna ca un omagii al qilelor mari trecute,
ca o siguranţă a dilelor mari viitâre.
Alecsandri dicea naţiunii:
Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare,
N'audiţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
Ce se 'nalţă pân! la ceruri din a lumii deşteptare
Ca o lungă salutare

Către-un falnic viitor ?
Nu simțiţi inima vâstră că tresare şi se bate?
Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfînt şi românese
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate,
Ce pătrunde și r&sbate

Ori-ce suflet omenesc?
Iată lumea se deștâptă din adânca-i letargie!
Ea pășesce cu pas mâre către-un ţel de mult dorit!

Ah! treziţi-vă cu dînsa, fraţii mei de Românie!.
Sculaţi toţi cu bărbăţie,

Diiia vieţii a sosit!
Libertatea ?n faţa lumii a aprins un mândru sre
Și-acum nâmurile tâte către dînsul aţintesc

Ca un cârd de vulturi ageri, ce cu-aripi mântuitore
Se cerc, vesel ea să sbâre
Către s6rele ceresc!
Numai
-Numai
Numai

tu, Popor Române, să zaci vecinic în orbire ?
tu să fi nevrednic de acest timp reformator?
tu să nu iei parte la obştâsca înfrățire,
La obştâsea fericire
La obştescul viitor ?

Până

când să credă lumea, o copii de Românie!
Gori-ce dor de libertate a perit, s'a stins din voi ?
Până când să ne tot plece cruda, 6rba tiranie
Şi la caru-i de trufie

Să ne 'njuge ca pe boi?
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Şi la acâstă strigare s'a trezit poporul românesc,
eşit în faţa lumii şi a dovedit că viii este.

Când vrăjmaşii Ţării urziră,

după

r&sboiul

a

Crimeii

cea mai cumplită trădare, pentru a înnăduşi glasul
“Țării care cerea constituirea temeinică a Statului Român,
«Hora Unirii» a lui Alecsandri alergă din gură în gură
pentru a întări inimile şi - voinţele, pentru a arăta și
celor mai nepricepuţi adevărul, iar actele oficiale ale
lui Alecsandri, ca ministru în 1858, conţineau după secoli, întâile cuvinte consciente de sine şi demne ale unui
guvern românesc.

Când Ţara fu în fine redată sie și, găsim pe Alecsandri
peste tot locul, împingând înainte spre culme în
carul Statului Român, pe care el şi cu generaţiunea
îl scosese din rea şi urîci6să mocirlă.
El a fost întâiul trimis oficial al Ţării la o mare
puternică împărăție, unde a vorbit cu voce blândă,
_ decisă, despre interesele și cererile României. El a

sus
lui
şi
dar
fost

înţâiul trimis oficial al Ţării, care a vestit în Occident
cu voce clară şi netedă că România e reînviat. Şi de
atunci până acum, când i s'a stins olasul, el nu sa
lăsat de datorie.
Mai pre sus de tâte însă, Alecsandri a înălţat simţirile tuturor spre fapte mari şi glori6se prin cântecele
sale din care şi urmaşii noştri vor sorbi tărie şi virtute.
EL a murit în pace, căci a luptat şi a învins. Visul
tinereţii l-a pipăit cu mânile, şi singur el sie-şi şi-a cântat
cântecul de despărţire, dicând :
Pas dar, pas tot înainte!

timpul vechiii din noii zoresce!

Viitorul României dat-a mugur ce 'ncolţesce!
O copii, de voi sînt mândru, simt acea mândrie mare,
Care cresce cu mărirea unui n6m în deşteptare.
Mi-am v&dut visul cu ochii, de-acum pot muri ferice!

Acum
sîntem

el nu mai e printre noi, dar atât de

obicinuiţi

cu toţii să-l scim în mijlocul nostru, că mult timp

—
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grei ne va veni a crede că în adevăr orfani sîntem de
dînsul, de cântăreţul nostru mult iubit. De câte ori însă
vom voi a ne înălța mai sus peste miseriile omenesci
şi să bem din izvor r&coritor, întăritor şi limpede, vom
alerga la scrierile lui Alecsandri ca la o comâră neprejuită. Versurile sale se vor rosti de mici şi de mari, de
tineri și de bătrâni, de poporul întreg în memoria lui
<are va fi și va r&mâns cât va exista suflet de Român.
Fie ca acâstă memorie să ne ţie necontenit sus, la
înălțimea cerinţelor naţiunii, aducându-ne aminte ne:
murit6rele cuvinte ce el a dis de n&mul românesc:
Căci el are din vechime o menire strălucită,
EI a fost şi vrea să fie sentinelă neclințită
Pe pământul strămoșesc.

Urmașilor săi, familiei sale, Alecsandri
mângâere : că el mai mult decât ori-care

fiul iubit al Ţării şi al poporului
Aui va rămână vie pentru vecie.

lasă o mare
altul, a fost

şi că ast-fel memoria
D.

A.

Sturdza.

Exeroiţiul 218. — Să se deosibescă elementele narative
și descriptive din acestă composiție.
Exerciţiul 219. — Să se scâtă din elementele narative ale
acestei

composițiuni

o narațiune

$ 139. Recapitulare.

—

prosaică.

Când

considerăm

un

fapt cu voința şi povestim deosebitele lui momente cu scop de a determina în cetitori anume

porniri care

se potrivesc cu un scop dictat de ea

dlicem că iacem o nărățiane—reterică.

Naraţiunile retorice sint individuale şi generice,
după cum se refere la un Singur fâpt'sat-la-o
generalitate de fapte.

—
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Naraţiunile individuale retorice, se presintă, ca
și cele prosaice, sub formă de biografii sai autografii, istorie, istoridră,

etc.

Cele generice se presintă sub formă comună,
când nareză momentele comune la mai multe
fapte ; sai sub formă alegorică, când nareză un

fapt individual, dar cu înţeles general.
Intre

naraţiunile

alegorice, cel mai interesant

este basmul moral:

în

el se povestesc fapte in-

dividuale extra-ordinare cu scop de a pune în
relief un adevăr (sai: pe care autorul îl crede
ast-fel) general.

III. Dialogul
1) Dialogul

poetic

152.

DIN <OVIDIU»
ACTUL
La Tomis. —

O cameră
în

cu mobile simple. —

horn

cu

care

arde

focul. —

man,

lângă el o masă

mică

cu manuscrise

stânga

vatră

V.

o ferestră

largă,

prin

care

deluri acoperite cu zăpadă. —

se

SARMIZA,

planul întîi um

vatră

mare

vede

femei

un

pat

ro-

şi tăblițe de ceră. — In
portul

și

1

DAVA, câte-va
(Vent

de

In fund ușă.

SCENA

SARMIZA,

In drepta,

Dincolo

sarmate

afară]

pe un scăunaș lângă vatră aţiță

Ce crivăţ! Ce furtună! Cum vâjie prin hom!

focul.

în depărtare

—
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DAVA

Bătrâna

6rnă albă mereu

suflă din corn,

De șapte nopţi şi dile, ca lupii din r&stoce
În Tomis să sadune pe ghâţă și să jâce
La

nunta

ei cu gerul.
0 FEMEE
Ai

nun

viscolul

orb.

ALTA

De frig în cuiburi crapă

şi ouăle de corb.
DAVA

Grozav timp !.. Nu ţin minte să fi vădut vr'odată
Așa cumplită &rnă, furtună-așa turbată.
Să credi sfârșitul lumii ! Și bieţii de bărbaţi
Se luptă-acum sub ziduri cu Geţii ne 'mpăcatţi,
Care-aii trecut călare pe Istrul prins de ghâţă,
ȘI 'nconjură

oraşul... (s'apropie de ferâstră)

|

Ei se zăresc prin câță

Precum un cârd de vulturi la prada lor sburând
Și zidurilor nâstre cu toţi năvală dând.
Saude 'n câmp, departe, nechezuri sunătâre
Și larmă,

răget, vuet de roți scârţiitore

ŞI "n aer văjiitul de malduri de săgeți;
Dar nu ne pasă noiiă de fiarele de Geţi,
Când astăqi chiar Ovidii s'a dus chiar el, Romanul,
Ca să comande glta 'Tomiţilor.
SARMIZA

Sărmanul !
„+... Oh! pentru el "mi-e t&mă.
Slab, suferind și gingaș, el încă nu-i deprins
Cu-a nostră climă aspră. La faţă pare stins,
Zateratură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu.

32

—
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De-abia, stă pe piciore, cu greii se mai răsuflă.
Şi-acum el e 'n zăpadă sub crivățul ce suflă.
Sa fi sleit într'însul și măduva din os...

M& duc să-i daii să bee vin fiert și călduros.
(fa un ulcior de la foc).
DAVA

Drăguţa ! l-îngrijesce întocmai

ca pe-un

tată

Și el o adoreză ca pe-a, lui însă-și fată,
Căci s&mănă

aevea ci-a sa copilă.
SARMIZA

Dar!
Și astă-asemănare cuprinde seumpul dar
De-a alina în trecăt cumplita lui mâhnire.

E rar când pe-a lui față lucesce o zimbire,
Și ori-cine-l întâlnesce își plecă fruntea jos
Căci sub durerea 'naltă e chipul maestos.
DAVA!

Aşa-i! EL te uimesce, şi graiu-i cu plăcere
L-asculţi curgând din buze-i ca cea mai dulce miere.
SARMIZA

Il râde dorul ţării, de când ela plecat
Din Roma... Vai de omul pe lume ?nstr&inat !
El este

di și nâpte

muncit

de-a lui gândire

Ce *n lumi de întuneric pătrunde ?n rătăcire.
Când vine primăvara și câmpul e 'nverdit.

Atuncea, mai cu s6mă Ovidiii e mâhnit,
Căci urmăresce jalnie cu
Pe valurile mării corăbiile
Și nori și păsărele ce vin
O credeţi ?..... recun6sce

lunga lui cătare
'n zare,
din ţara lui...
suflarea vântului!

—
Atunci
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el plscă ochii, suspină

grei

și plânge.

I-e dor, i-e dor de ţară și inima-i se frînge.
(Vuet, de glasuri afară)

|

Dar ce saude afară ? (ascultă) E svon îngrozitor (ese). -

|
Puternice

DAVA

Zamolxis,

ne vină în ajutor!

(Sarmiza revine iute).

FEMEILE, speriate

Ce-i?
SARMIZA

Veste bună— Ovidiii, cii-ai noștri, într'o clipă
Respins-aii

năvălirea

șai

pus-o

în risipă.

“Toţi Sciţii fug, toţi Geţii luaţi de gână fug,
Și Gettor

cu Tomiţii din fugă îi distrug.

Acum a nostre cete revin triumfătâre.
Furtuna trece, Tomis e adi în sărbătore !
V. Alecsandri,

$ 140. Teor
— Composiţiil
ie. e prin care arătăni
cum

s'a. petrecut

un

fapt și în acelaş

timp

cum

erai lucrurile de sine stătătore care ai produs
acel fapt, se numesc dialoguri. Dialogurile dar cuprind”
o împreunare a descrierii cu narațiunea.
La prima vedere se pare că dialogurile nu cuprind decât vorbirea deosebitelor' persone care a
luat parte la un fapt; ele dar nu cuprind par'că
nici descripțiune, căci ar trebui să ne arale înfățişarea

acelor

persne,

nici

naraţiunea,

căci

ar

trebui să ne arate faptele lor. În realitate însă,
dialogurile, arătând vorbirea persânelor care au
luat parte la un fapt, cuprind în acelaș timp indi-

)

7

/

—
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cațiuni pentru ca să putem represenia faptul dat, ca
și când sar întâmpla aevea, și să putem ast-fel vede
odată

cu vorbirea persânelor, atât înfățișarea (par-

tea descriptivă) a lor și a lucrurilor în mijlocul
cărora lucrâză, cât şi faptele (partea narativă) a
lor până în cele mai mici amănunte.

ca să

Acâsta însemnâză, că dialogurile pentru

aibă ființă desăvârșită trebue să fie recitate și ju- .
cate de anume persâne care să represinte personele
ce se închipuesc că iau parte la faptul dat, şi, în
acelaș timp, acâstă recitare şi acest-joc trebue să
se facă în mijlocul unor obiecte care să reproducă
mai mult sai mai puţin exact împrejurările în
care acel fapt s'a produs.
O serie de dialoguri care se întregesc unul pe

altul se numesce drumă;
se numesce

acțiune

faptul implicat în ele,
ce iau

dramatică ; personele

parte la ea se numesc persone sati personagii dramatice ; împrejurările în care se întâmplă acțiunea
"se numesc tablouri. Personele reale, care sînt chemate să represinte personele dramatice și să
reproducă acţiunea, se numesc artiști dramalici
sau actori ; locul menit să represinte împrejurările
acțiunii se numesce scenă ; cei ce iati cunoscință
de representarea pe scenă a acțiunii representate
de actori se numesc spectatori; iar edificiul unde
se pot face

asemenea

teatru.
Dramele se împart

se

representaţii

de

obiceii

în

numesce

mai

multe

mari divisiuni numite acte, care represintă fie-care

—
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câte un moment însemnat al acţiunii dramatice:
fie-care act are și el mai multe subdivisiuni numite

scene,

care de obiceiii

represintă

momente

determinate de venirea unei noi persone pe scenă

“sati de dispariţia uneia din cele vechi.
Esplicare.— Composiţia de mai sus este unul din dialogurile care constitue drama

<Ovidiii>, în care Alecsandri ne face

să trăim astădi înaintea ochilor, faptul exilării lui Ovidiii, cu
causele, cu desfășurarea și sfârșitul lui; el este luat din ultimul
act (dramele mari ai de obicei ciză acte), şi anume cuprinde
prima scenă a acestui act.
care trăia Ovidiii la Tomis,

El ne înfățișeză împrejurările în
cu puțin înaintea morții sale; per-

sonagiile dramatice sînt Sarmiza, gazda lui Ovidiă, şi Dava,
fiica ci, precum și câte-va femei sarmate; tabloul în care se
desfășoră acţiunea este indicat la început cu litere mărunte:
o odae

cu mobile

simple, la Tomis.

Pentru ca acest dialog să fie desăvârşit, el trebue să fie
recitat (spus) și jucat (mimat) de actori, care trebue să imite
înfățișarea acelor femei și să lucreze potrivit cu vorbele ce
spun. Unele din faptele lor sînt indicate şi de poet, ca buniGră

unde

multe

ne arată pe Sarmisa

stând

pe scaun, dar cele mai

poetul nu le indică, și talentul actorilor stă tocmai în

a pute, luându-se după vorbele ce poetul pune în gura personagiilor, să găsescă cele mai potrivite gesturi, cea mai potrivită întonare a vorbelor, aşa încât spectatorii să aibă ilu-

siunea că sînt în fața unor persâne aprâpe reale.

$ 141.

Teori
— Dialogurile,
e.

representare, reproduc
lor şi obiectelor dintr'o

prin

condiţiile de

și înfățișarea persneacţiune, şi desfășurarea

acestei acţiuni însă-și ; ele adică ne dau împreunate

şi aevea ceea ce naraţiunea şi descripțiunea ne dau
separat şi numai în închipuire. Dar, afară de acesta,

—
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dialogurile- pot cuprinde ele înși-le descrieri și
naraţiuni. Precum naraţiunea a putut cuprinde în
sînul

s&i

descrieri,

tot aşa dialogul,

care e mai

complex şi decât naraţiunea, pote cuprinde, nu
numai descrieri, ci şi naraţiuni. Intr'o dramă dar
putem ave tote felurile de composiţiuni studiate
până

acum.

|

Explicare. — În dialogul de mai sus se cuprinde mai întâi o
frumbsă descriere pe care am pute-o întitula <Erna la 'Tomis>;
femeile ce așteptă pe Ovidii vorbesc între dinsele de vremea

ce vremuesce și ne face să ne-o închipuim. La sfârşitul scenei
avem o narațiune: Sarmiza povestesce respingerea Geţilor.

$ 142. Teorie. — Dramele în care persânele sînt
seri0se, iar acțiunea e alcătuită cu deosebire din
evenimente nefericite, se numesc drame propriii
dise sau tragice.
Exphcare.— Dialogul de mai sus face parte dintr'o dramă
propriii disă sat tragică, pentru că acţiunea dramatică e constituită de deosebitele peripeții ce-a constituit
de când sa produs primele cause, până la

exilul lui Ovidiit,
mârtea lui.

$ 143. Teorie.—Composiţiile dialogate prin care
înfăţișăm o acţiune dramatică ast-fel încât să facem.
pe spectatori nu numai să-și represinte vii deosebitele peripeții ale . acţiunii, cum şi caracterul
deosebitelor personagii dramatice, dar să le şi

simtă viu în sufletul lor,
— sînt poelice.
Dramele tragice care îndeplinesc aceste condițiuni sînt poetice.
Faphicare. — In scena de mai sus Alecsandri
vii traiul de la Tomis

cum

aflăm

ne înfățișeză

din convorbirea

Sarmizei.

—
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şi Davei, sentimentele lor față de Ovidiii îmbătrânit; admirațiunea uneia şi neliniştea celei-l-alte. Acest dialog, care pe

lângă acesta mai e și în versuri, e dar poetic,
Exerciţii 220, — Să se facă aplicarea celor spuse în aceste
la bucata următore.

paragrafe

Exerciţii 221.— Să se transforme în narațiune dialogul de

mai sus.

153.

DIN «NĂPASTA»
Cârciumarul Dragomir, ca să Sa de soţie pe Anca, omorise pe Dumitru, bărbatul d'întâi al Ancei. La cercetare însă bănuelile căduseră
pe pădurarul lon, care luase lulâăa şi tutunul lui Dumitru, pe care-l
găsise mort. Ion fusese bătut, că nu vrea să spună ceea-ce în adevăr nu
făcuse,

înnebunise,

ceea-ce

mărturisise

apoi

nu

con-

și fusese

făcuse

damnat la ocnă.
Anca bănuise că Dragomir este omoritorul și îl luase de bărbat mai
mult cu gândul ca să afle adeverul. După trecere de noiiă ani— cu un
an

înainte,

pentru

pedepsei

de preserierea

adevăratul

ea

omoritor, —

e

aprope să scâtă mărturisirea adevărului din gura lui Dragomir, care
căduse în darul beţiei; atunci Ion, care fugise de la ocnă, înnemeri
la casa lor. De aci se desfăşură în acestă bucată mai departe acţiunea,
ACTUL
SCENA

DRAGOMIR,

II
It]

ANCA, ION

ION (cobâră tremurând). Mi-e fome... Imi dai să mănânce ?
ANCA (lui Dragomir încet). Trebue să-l oprim aici până mâine...
(merge

la tarabă,

ia pâine,

o cană

de

rachiii

și ţoiuri

şi le

aduce

pe

masă). Şegi colea, I6ne...
ION. Şez (şade sfios în faţa lui Dragomir, care se dă înapoi cu scaunul).

ANCA (dându-i să bea). Cum e la ocnă, I6ne?

ION.

Bodaproste...

e

bine.

(La

întrebările

ei,

lon

răspunde lui

Dragomir).

ANCA. Şi cum ai fugit de acolo?
ION (ca luminat). Vedi că s'a pogorit Maica Domnului

la

mine

—
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şi gice : pe cum că, I6ne, când '8i ajunge
la fântâna sub dâl, o
să-ți 6să înainte cine să te aducă la mine,
și să vii negreşit... să
vii, că eii

te scap de toți dușmanii tăi, și o să-ți
fie bine, că eu,
Maica Domnului, o să puii stavilă
între tine şi rele: relele să nu
mai p6tă trece la tine, şi nici tu să
nu mai poţi trece la ele...
(simpluY Aşa...

ANCA. Ei... ?
ION. Pe urmă, vere, m'am dus la fântân
a de sub dâl'şi am pus
doniţele jos... Ei! era frumos şi cald...
şi era pădurea singură...
dr într'o tută fluera de departe o mierlă.
.. Numa, din spre par-

tea d€lului, eacătă că-mi ese înainte o veveriţă,
— vegi, o trimisese
Maica Domnului! — sta în faţa mea în doiiă labe
și se uita la mine

drept cu ochii ei mititei și galbeni. Ei
am dat s'o prind, când
„colo ea... ţuşt! a sărit p'o cracă subţir
e de alun: acu se încovoia
craca și s'apleca cu ea până la pămînt, acu
se ridica, acu se ridica,
acu se apleca. Eii după ea, ea iar înaint
ea mea, în doiiă labe, se
uita Ja mine... Ii selipia Ochii, vere, de par'că
era doit schintei
şi mă chema eac'aşa... (face gestul). Am umbla
t o di întrâgă : la
urmă a pierit şi am rămas rătăcit... Da
acuma o să mă due înapoi acasă.

ANCA. Unde acasă ?
ION.

La

”

ocnă.

DRAGOMIR. Ai scăpat și vrei să te quci
singur înapoi?

ANCA. Da de ce te-a închis pe tine,
I6ne ?
ION. Pentru că am omorit pe Dumit
ru,
DRAGOMIR. Da tu l-ai omorât?

ION. Eă.

ANCA.

Ba nu tu.

ION. Ba eit.. Luleaăa şi tutunul și amnarul lui era
ia mine.
DRAGOMIR. Ei, ș'apoi ? Dacă s'o găsi luleaia și
tutunul şi am.

narul t5ă la mine, se eh&mă că te-am
ION (neînţelegând bine). E!..

omorit,

ai ?

ANCA. Ascultă-l pe el, Ine, tu stai degeaba închis
.
ION (dă din cap). Hăhă!
DRAGOMIR. Și o să scapi curând de acolo... Peste
un an... (se

opresce

privind bănuitor la Anca; ea face o mișcare de
inteligenţă, trece
la tarabă, d'acolo în celar şi ascultă prin ușe,
pe car
a lăsat-o
e
crăpată),

ION. Mai am unsprece ani.
DRAGOMIR. Ba unul.
ION. Ba unsprece..,
DRAGOMIR (impacientat. s'apropie de lon şi confidențial,

aruncat

o căutătură

de jur

împrejur).

după

ce a
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Dacă mâine, poimâine, o'eşi un om ş'o dice:
lui Ion, că nu este vinovat, e alt-cine-va...

drumul

daţi-i

ION. Alt-cineva... Ei! Așa a făcut unul de la noi dela ocnă... om
milos, vere, Dumnegei să-l miluâscă...
DRAGOMIR (urmându-şi jocul). Lasă-m&,să-ţi spuiii... E alt-eine-va,
Ton a fost un prost, i-a luat din buzunar luleaiia şi tutunul; dar
când i le-au luat, Dumitru era mort...
ION. Ba nu...

DRAGOMIR. Ba era mort... cu faţa la pămînt...
ION. Ba nu, era trântit pe spate (Anca, mişcare) şi a deschis ochii

la mine...
DRAGOMIR,

Ce!

ANCA (coboră repede la masă). Ș'apoi?
ION. Apoi l-a podidit sângele pe nas și pe gură şi a murit...
(Mănâncă. Anca îşi șterge ochii și se uită la Dragomir),
DRAGOMIR (r&stit la ea). Ce te uiţi la mine așa? (ea apleacă privirile ; el mai aspru). Uită-te la mine! (bate cu pumnul în masă; lon
tresare ; forte animat către lon). Când l-ai găsit în pădure ?

ION (se scâlă speriat şi începe să tremure). Spui, să nu mă lovesci,
să nu mă baţi!...
DRAGOMIR. Cine te bate ?... şedi jos... (Ion şade înfricoșat). Pentru
ce să te bat ?
ION. Pentru că am omorît pe Dumitru...
ANCA (coborînâ). Creştinul lui Dumnedeii, înţelege că nu tu.

ION (către Dragomir). Nu eii... da cine ? (Dragomir țiînesce).
ANCA. Spune cine, Dragomire.
DRAGOMIR (fierbând', Nu te amesteca
pace !.. Nu sciil... (bea cu sete).

tu în vorbă !... Lasă-ne

în

ANCA (forte simplu). Vrei să-ţi spui eii, Ioane ?... Uite cine. (Arată
pe Dragomir, acesta face o mișcare violentă). Uite, I6ne, vegi tu ?
ăsta a omorît pe Dumitru. (Lui Dragomir) Di tu că nueașa!.. (Ion
se scâlă, începe să rîdă pe înfundate și să ochescă pe Dragomir).
(bea

DRAGOMIR

până în fund,

trântesce

pe

masă

cana

care

se face

tânâări, şi se scâlă). Sînt prost eil că stai la vorbă cu doi nebuni !...
ANCA, Doi nebuni!
DRAGOMIR (ameniațător). Tu, femee !... (încruntat, pornesce spre ea
care s'a retras la tarabă).
ION

(dă

un

răcnet

şi se năpustesce

asupra

lui Dragomir.

tăindu-i

drumul ; îl apucă de gât şi-l învertesce în loc), Stai aci!... De ce l-ai
ucis, mă, pe creştin ? (Anca din fund urmăresce cu tot interesul
jocul lor).
a
DRAGOMIR (luptând înecat). Lasă-mă, nebunule!

—
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ION (crescendo). Atunci, dacă l-ai omorît tu, pe mine de ce m'a
închis, mă ?... de ce m'a chinuit? de ce m'a lovit în cap? de ce?
(îl sgudue şi-l împinge departe în față, lângă masă. Dragomir palid cade
gâfâind pe un scaun...) Dacă tu ești vinovat (obidindu-se treptat şi
arătându-şi mâlele capului) de ce mi-a făcut mie bubă aici înăuntru ? (se vaită). ME d6re!... ME dâre!....
DRAGOMIR (se ridică pe furiş de pe scaun şi face un pas). Cum să scap ?
ION (oprindu-se din plâns şi repedindu-se). Stai aci! (îl apucă de gât),
DRAGOMIR. Anco, mi-a stins puterile!
ION (crescendo). Tu... ești dracul!.. Dacă tu ești dracul, de ce nu
te duci să stai în balta unde te-a gonit Maica Domnului ?... or de
ce nu mergi pe pustii locuri? or de ce nu te întorci în fundul
Iadului ?... de ce? (îl pune în genunchi).
DRAGOMIR. M'a răpus!

ION. De ce să mă chinuesci tu pe mine (Îl lasă un moment şi-l
privesce rînjind sălbatic). Măi !.... este la noi o ocnă părăsită... In
fund

e o baltă n&gră...

tocma'adoiia-gi

arunci o piatră ?n fund,

Dacă

pămîntului, începe

parte, din inima

tace, când

dice

numa

de de-

să aue, şi aue tot mereii, şi

Maica

Domnului:

destul !.... Acolo

trebue să vii tu cu mine... să te iaă de gât (îl înhaţă) să teridie
şi să te

arunc

în

fundul

(îl târăsce ; Dragomir

bălții... aşa!...

Haide

ţurlând). Haide!....

se sbate),

ANCA (apare). Il omâră... nu trebue!... (pune mâna pe bardă),
DRAGOMIR. Săi, Anco!
ION (îl târăsce). Haide! nu urla, câine!
ANCA (alergând în faţa lui Ion cu barba ridicată). Nebunule! îţi
crăp capul!
ION (tresare, lasă pe Dragomir şi se dă la o parte sfios). Nu el ?.. -.
N'ai dis tu £. Tu ai dis (se retrage spre fund).
ze) Atunci, mă due (ese repede în fund).
ION (dart
ANCA (după ce a ridicat pe Dragomir, care se aşedă obosit la masă,
şi uitându-se în tâte părţile). Drasomire, s'a dus!
DRAGOMIR.

ANCA.

Sa

Se duce

dus?

?n sat... frebue să-l întârcem înapoi şi să-l ţinem

aci până vedem ce e de făcut... Aide după el!
DRAGOMIR. Nu merg...
ANCA. Fuge! n'o să-l mai
DRAGOMIR. Du-te tu.

ajungem...

ANCA (sue şi3privind către ela parte). Așiâptă iu! d'abia a "nceput!... (ese în fuga prin fund).

I. L.

Carageale.

Exerciţiul 222. — Să se caracteriseze fie. -care din persanagiile din acest dialog dramatic, arătându-se de ce fel de
sentimente

sînt animate

ele în decursul

acţiunii.

154.

DIN «DESPOT VODĂ»
ACTUL

II

SCENIA VILI
Siroiti, Toroipan și alţi cinci boeri
Harnov, Spancioc,
Tomșa,
Moţoc,
întră prin fund, daă mâna cu Moţoc şi merg de se așâdă împrejurul
mesei; Tomşa în capătul din stânga, Moţoc în drâpta.

MOȚOC
Poftim, boeri, prietini ! poftim, veniţi încâce.
Şi v'aşedaţi pe jilţuri ca sfetnică înţelepţi,
Precât viteji la lupte, pre-atât la cuget drepți.
STROICI

Dar unde-i Despot, tovarăşul semeţ,
Ce a mirat oraşul ca neaoş călăreț?
Noi l-am vădut călare pe smeul arăpesc
Sburând cum sbâră vădul din ochiul omenesc,
Şi sub ferâstra Domnei, venită ca să-l vagă,
Silina să stee 6pa şi pe genunchi să cadă,
Apoi sărind cu dînsa trei buţi de Odobesci
Sub ochii cei de pardos, sub ochii Lăpușnesci.
SPANCIOG

Se dice că în vreme ce glâta striga ura,

De ciudă Lăpuşn6nul cumplit îşi muşea gura.
El s aştepta ca Despot, slăbind ca un miel,
Cu 6pa s'o păţâscă, cecum a păţit-o el.

—

506—

STROICI
D6r un fecior ca dînsul
Voinic

e din

picidre,

de smei grijă nu

voinic

şi de

are.

călare.

TOROIPAN
Aşa-i, şi pre cât Despot
E şi armaș de trunte..
HARNOV,

pe cal e îndrăsneţ,

cu

entusiasm

comic

Sumeţ... măreț... isteţ!
|

UN BOER

Şi e mintos.
ALTUL
Şi darnic.

ALTUL
Şi de înaltă viţă.

ALTUL
Stejarul

bun

şi trainic dă trainică mlădiţă.

MOȚOC
Boeri, îmi pare bine, că vă aud pe rând
Pe Despot, al meu 6spe, cu toţii lăudână,
Fiind de lumea 'ntrâgă iubit, apreţuit,

Căci am o bună veste cu voi de *mpărtăşit...

Cu

fica mea,

cu Ana,

vrea

Despot

să se 'nsâre.

HARNOV, lingușind

Pereche

minunată !... Ea

Şi când e cununia ?

lună

şi el sâre!

—
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MOŢOC

|

Când ? Voi sînteţi chemaţi
A hotărî şi diua şi...
TOȚI
Noi ?

MOȚOC
Voi !... ascultați :
plâns în multe rânduri de Vodă... măcelarul,

Ne-am

Şi ?n ori-ce întâlnire ne-am revărsat amarul
Prin vorbe şi bl&stemuri întocmai ca mueri.

Ba Lăpuşnânui aprig şi răi pentru boeri,
Ba Lăpuşnânuii tiran, ba-i fiară făr' de nume,
Ba-i hoţ, calâă, urgelnic, ba-i ciumă pentru lume.
Așa-i ?

BOERII
Aşa!

MOȚOC
__ Bă bine,

ce sîntem

noi

aici?

Stăpâni pe sârta n6stră sau robi plecaţi

sub bicii,

_Ca fără de păsare şi fără sânge n vine,
-Noi să răbdăm
Pe-un

tiran,

un

pe tronul acestei ţări, pe cine ?
făţarnic,

o ciumă,

un

vielen,

Un duşman al Moldovei, un hoţ, un Lăpuşnân?
Răspundeţi: se cuvine ca noi să fim o turmă,
Şi el cu ghi6ga 'n mână de noi să rîdă 'n urmă?

BOERII
Nu, nu!

SPANCIOG
Ce dar să facem?

—
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STROICI Din

|

tron

să-l

răsturnăm!

MOTOC

Juraţi pe cea icână

că vreţi ?....

BOERII se scdlă și întind mânile spre icână.

Jurăm,

jurăm!

MOȚOC
Juraţi, boeri, că ?n câsul, când et voit da
da știre,
Voi îţi sări la gână cu toţi într'o unire
?
BOERII
Jurăm!
MOȚOC, către cer

A-tot-puternic! 'Tu, Dâmne, sfint, sfint, sfînt!
Primesce la altaru-ți al nostru jurămînt
Şi pentru-al Ţării bine din cer ne lumin6ză
Şi inimile n6stre acum le 'mbărbătâză!
BOERII
Amin!
Se pun iar pe jilțurile lor

SPANCIOC
Dând

Amin, dar !.. însă întreb iar pe Moţoc:
jos pe Lăpuşnânul urcăm pe cine 'n loc?

MOȚOC
Pe un vitâz şi darnic, de viţă strălucită,
Armaş, călăreț ager, cu minte iscusită,
Precum aţi spus'o însu-și... Pe-un om ce-a

învăţat

—
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De la 'mpăraţii lumii a fi chiar împărat;

Pe-un om ce are dreptul la tron ca să aspire
Şi prin iubirea n6stră şi prin a lui rudire.
SPANCIOG
Dar

unde-i?.
și aduce pe Despot.

Moţoc se duce la ușa din drâpta, o deschide

SCENA

Cei de mai

IX

nainle.

Despot

MOȚOC

ată-l!
BOERII,

sculându-se

Despot ?
MOȚOC
Despot !
Tomșa se ridică indignat,

xâsturnând

jilțul s6u.

TOMȘA
Un Bizantin !
spin?
decât
cresce
nu
ţară
?n
6re
Ce!
Un Grec!...
stârpire
aşa
în
e
Ce! tot pămîntul nostru
Şi n&mul nostru ager e în aşa 'njosire,

Cât pe moşia n6stră să nu găsim un pom

Şi pentru tronul Ţării să nu găsim un om!
Unde am ajuns o! Dâmne? Ce ţi-am greșit noi ţie,
Ca un boer de-ai ţării, un Moldovan să vie
C'un svânturat de mână, să ni-l arunce-aici ;
Ca

Domn,

cum

se aruncă

pomana

la calici!

Ruşine, făr-de-lege, batjocură, trădare !

—
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MOȚOC

Minţi, Tomşo!
TOMȘA

O! Moţce, mă jur: păcatul mare

Că n'ai intrat, bătrâne, de
Cun c6s mai înainte de-a
Vrei Greci tu la Domnie?
De răul care *'n Ţară prin
MOŢOC,

Tu

aiurezi,

s&rmane..

Eu

viii chiar în mormînţ,
gice-acest cuvint!
deci sufletu-ți răspundă
greci a să pătrundă ?

stăpânindu-se

nu-s hain,

nebun,.

Când vi-l aduc pe Despot şi Domn eii vi-l propun,
Mi-e inima amară precum îţi e şi ţie
De a ved& Moldova un cuib de anarhie.
In

care

Când

tot smintitul

vede

tronul

se crede-un

Ţării de altul

om

prădat,

ocupat.

Mi-e inima atinsă de-a morţii grea lovire
De a ved&

Moldova

un câmp

de jefuire,

Pe care toţi alârgă turbaţi, neodihniţi,
Ca să ajungă
Au

ochi,

ca

să

tronul, din
nu

vadă,

care-s îmbrânciţi.
urechi,

să nu

audă,

Căci inima lor stârpă cu cârtiţa e rudă,
Şi toţi vecinii, duşmani acestei mândre țări,
Gătesc a ei cădere prin chiar ai săi boeri,
Hrănind în al lor suflet o poftă de domnie
Ce-aduce lor peire şi Ţării calicie.
Destul!... vreaă pace ?n "Țară domnind sub cer senin,
Şi iată de ce, Tomşo, propun un Domn străin.

TOMȘA
Cuvîntul

tu, Moţ6ce, mai răi te osîndesce.

El laudă străinul şi n&mul.tăă hulesce!
Despot se înainteză cu multă demnitate.

—
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DESPOT, grav
Viteze Tomşa!.. Despot, de tine-aici respins,
Respectă tulburarea din sufletu-ți aprins,
Şi ?n tine el admiră virtutea strămoşâscă
Ce vrea corâna Ţării pe-o frunte românâscă.
Dar,

dacă

prin

mânie

acum

noi

fi orbit,

De-a fi, cum se cuvine, cu gândul liniştit,
_Ai înţelege, Tomşa, că nascere şi nume
Sînt jocuri de-ale s6rtei care domnesce 'n lume.
Nu,

Tomşa, nu e locul ce face pe un bărbat
Străin, sau fii al Ţării, om răi sai lăudat,

Căci omul mare ?n
E-acel care doresce
Şi care pentru ţara
E gata să jerttâscă

suflet, moşnân, străin el fie,
la toţi noroc deplin
ce l-a primit cu bine
tot sângele din sine.

Străin este acela crunt, orb, nelegiuit

Ce 'nfige n rana Țării cuțitul otrăvit! *
Str&in este

acela

ce, ori-ce

nume

pârtă,

Nu-i pasă de-a lui ţară chiar de-ar vedâ-o
Nu

dar

ei, văr

Ci Lăpuşnănul,

cu Dâmna,

duşman

străin

aice

mârtă!

sînt,

acestui drag pămînt!

HARNOV
Jos

Lăpușnânul!

STROICI
Mârte hainului!

TOROIPAN
Sfârşâscă
Şi vi6ţa-i şi domnia!

HARNOV |
Și Despot să trăâscă!
Literatură şi Stil, cl. IV, Dragomirescu,

33

—

BOERII,

|
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—

afară de Tomșa.

Dar, dar!
TOMȘA,

Sînt

orbi, o!

|

către cer

Dâmne,

din

cer

nu-i asculta!

DESPOT

Boeră, recunoscinţa...

TOMŞA

Recunoscinţa ta ?
Pe cine vrei să 'ntuneci?.. Cum

noi s'avem

credinţă

In vorbele-ţi viclene ş'a ta recunoscinţă,

Când tu chiar, văr cu Dâmna, făţarnie ca un hoţ,
Vrei să răstorni din culme pe ea şi pe-al ei soţ?
A! şârpe, vrei să luneci sub mantia domnâscă ?
In lături!
DESPOT

In cupa

Lăpuşnnul a vrut să m'otrăvâscă!
lui perfidă ei mârtea am b&ut

Şi, făra

mea

ispită,

de

mult

aș

fi pierdut.

E! vrea a mea peire?.. deci ghâră pentru ghâră!
EI gice: piară Despot!... eii, Lăpuşn6nul piară!
MOȚOC
Se

cuvîntu-ţi,

va'mplini
p

poporul
p

e cu noi.

TOMŞA

Cu voi poporul ?... fie!... eii nu mai sînt cu voi!
M&

duc,

vă

las orbirii, las Ţara

Să daţi s&mă

'n s6ma

vâstră.

de dînsa!

Prece măreț pe dinaintea boerilor și se,îndreptă

spre ușa din fund.

—
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DESPOT

Eşti

Boeri, Tomşa
Lui

Vodă

dar

să ne

cu dispreţ

Pribâg cu suflet mic!..
şi mâre când se jură,

Românul

vieţuesce

Cu arma

albă 'n mână,

nu

cu

trădarea

Invaţă de la dînşii a fi Român,
gândiţi la muma

Ese. Boerii rămân

nostră ?

vîndă.
TOMŞA,

Boeri!

în contra

ne lasă... El are 'ntru nimic

pe gânduri.

'n gură.

de poţi.

ce v'a născut pe toţi!
Despot

și Moţoc

grăesc încet de o parte.

V. Alecsandri.
Exerciţiul 223. —

Să se transforme în narațiune.

Exerciţiul 224, — Să se caracteriseze deosebitele pers6ne
dramatice din acest dialog.

.
DIN

<O

155,

SCRISORE

PIERDUTĂ»

In ajunul unei alegeri de deputat,
găsind o serisre compromiţetâre pentru

Caţavencu, care face oposiție,
prefectul Tipătescu, caută să-l

silescă ca să-l alâgă deputat, amenințându-l că-i publică serisârea. Fartuvidi

şi Brânzovenescu,

care sint de-ai guvernului, simt acesta și se tem de

«trădare». Dovada cea mai mare pentru acâsta e că ei văduseră pe d. Zaharia Trahanache, prietenul lui Tipătescu şi şeful partidului din localitate
ducându-se pe la Caţavencu. Tot la Caţavencu seduse se d-na Zoe Trahanache, care avea mare influență politică, ba!chiar și polițaiul orașului, Ghiţă
Pristanda.

Neliniștiţi

la Tipătescu

de aceste

să afle adevărul.

fapte,
Scena

SCENA
FARFURIDI,

BRĂNZOVENESCU

BRÂNZOVENESCU.

în casa

se duc

lui Tipătescu.

VI

intrând

TIPATESCU
peră... o manoperă
tărâți. a.

Farfuridi și Brânzovenescu
se petrece

misterios

din fund;

apoi

din stânga.

P6te să nu fie tocmai aşa; pâte că eo manogrosolană,

ca

să intimideze

pe

câţi-va

neho-
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FARFURIDI (cu intenţie fină)... Pe venerabilul d. 'trahanache l-am
văgdut intrând
târg... Ei, am
în târg...

la Caţavencu astăgi pe la dece, când mă duceam în
n'am să 'ntâlnese pe cine-va, la gece fix me duc
Ei!

BRÂNZOVENESCU.

FARFURIDI. Pe respectabila madam” Trahanache am vădut-o
eşind de la Caţavencu astădi pe la un-spre-dece, când mă 'ntorceam
din târg... Ei, am mam clienţi acasă, la un-spre-gece mă ?ntore
din târg...

BRÂNZOVENESCU.

nţeleg.

Nu

FARFURIDI. Cum nu "nţelegi ? la unspredece fix...
BRÂNZOVENESGU. Nu frate, nu înţeleg daraverile astea cu oposiţia;
tu ai vădut pe Trahanache întâi, pe urmă pe madam' Trahanache,
şi ei adiueaori am vădut pe poliţaiul, pe Ghiţă intrând la Caţa-

vencu...

FARFURIDI (cu intenție). Ei ?
BRÂNZOVENESCU (cu îndo€lă). Să fie trădare la mijloc ? ai?
FARFURIDI. Ei merg şi mai departe şi dic: trădare să fie, dacă
o cer interesele partidului, dar s'o seim și noi!,.,
BRÂNZOVENESCU. Prefectul trebue să ne dea cheea comediei &ştia...
Eacătă-l...
TIPATESCU (venind din stânga turburat şi dându-și aer silit de degajare). Salutare, salutare, stimabile!

BRÂNZOVENESCU (a parte). E galben!
PARFURIDI
onorabile...
TIPATESCU

(aparte). Ce roşu

sa făcut

(oferindu-le locuri).

BRÂNZOVENESCU.

Mulţumim,

Îa poftiţi, ia poftiţi, mE

mulţumim,

grăbim: sînt doi&-sprece trecute.
FARFURIDI. Și ei, am m'am înfăţişare,
m& duc la Tribunal...

BRÂNZOVENESCU.
Prin

târg.

Adică,

punctele
lui

rog.

stimabile, dar ne cam

la doiiăsprece trecute fix

stimabile,

să fim scurţi...

dă-mi

voe, să fim explicaţi;

mie îmi

place

pe i... se aude...

BRÂNZOVENESCU.
II ajutor

Uite de ce e vorba,

salutare,

se spune...

FARFURIDI.
să pun

(tare). Salutare,

Se aude... cum că partidul nostru dă la colegiul

Caţavencu.

TIPATESCU (mişcat). Care partid ? Care Caţavencu?
BRÂNZOVENESCU.

FARFURIDI.
niata,

nenea

Caţavencu.

Cum

care partid ?

Adică partidul
Zaharia,

noi

nostru:

madam'

Trahanache,

şi ai noștri... să ducem

pe

braţe

dumpe d.
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TIPATESCU. Şi cine spune asta ? (râde silit).
BRÂNZOVENESCU. Nu ride, stimabile, nu rîde; a început să se
vorbâscă...

FARFURIDI. Şi de!... ce să Qicem! lumea are pentru ce să intre
ia bănueli.

"

BRÂNZOVENESCU.

D. Trahanache

TIPATESCU.

Ei ?

PARFURIDI,

Madam”

TIPATESCU.

Ei ?

la visită la d. Caţavencu...

Trahanache

la visită la 4. Caţavencu...

BRÂNZOVENESCU. Ghiţă potiţaiul la visită la d. Caţavencu...
FARFURIDI. De unde și până unde?
BRÂNZOVENESCU. Noi, ce să dicem—ne temem de ce spune lumea...
- TIPATESCU (nervos). Ei, ce spune lumea?

FARFURIDI. Vrei
temem

să vorbese

curat şi

deslușit,

stimabile ? Ne

de trădare... Na!

TIPATESCU

(după

ce s'a întors

când

la

unul

când

Ja

altul,

suptrat

către Farfuridi). Amice, d-le Fariuride, nu ţi se pare d-tale că te
faci mai catolic decât Papa ?
FARFURIDI (hotărît), Da, când e vorba de prinţipuri, stimabile,
da, mă iac, adică nu, nu mă fac, sînt când e vorba de asta, sînt
mai catolic decât Papa...
TIPATESCU (sup&rat). Domnilor, nu primesc acasă la mine ast-fel
de observaţii, pe care, daţi-mi voe să vă spuii, le consider ca
nisce insulte...
FARFURIDI. Să nu ne iuţim, stimabile...
TIPATESCU. Cum să nu mă iuţese, onorabile? D-vâstră veniţi :
la mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera şi am rămas
între d-vostră, ca să vă organisez partidul—căci fără mine, trebue
să mărturisiţi, că d-vâstră w'aţi fi putut niciodată să fiți un

partid — d-vOstră veniţi la mine
dător... A!

acasă să mă numiţi pe faţă tră-

asta nu pot să v'o permit...

BRÂNZOV ENESCU

împarte acum
mabile !

(scoțând

o hârtie

din

buzunar).

ME rog, iată ce se

prin târg, din partea lui Caţavencu...

E tipărit, sti-

TIPATESCU (mişcat îi smulge hârtia), Tipărit ?
FARFURIDI

«Dăm
nostru

(smulgendu-i-o el).

ca positivă

scirea

Da,

tipărit,

cum că de sigur

dă-mi

voe,..

candidatura

(citesce).

amicului

politic d. Caţavencu, prezidentul grupului independent, este .

pusă la adăpost de ori-ee

loviri

din

partea

administraţiei. Din

contra, avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul şi
venerabilul d. Trahanache, prezidentul Comitetului electoral, cât

şi junele şi onorabilul nostru prefect, ar fi convinşi în fine că în
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împrejurările prin care trece Ţara, judeţul nostru nu pâte fi mai
bine representat decât de un bărbat independent ca amicul nostru
d. Ca-fa-ven-cu... D. Caţavencu va lua cuvîntul la întrunirea de
dis6ră... Comitetul grupului independent». (vorbit)... Aud ?
TIPATESCU (a parte). Nu mai r&mâne nici o clipă .de pierdut
(tare). Domnilor, vă rog, nisceafaceri importante mă châmă numai
decât la telegraf... ME scuzaţi... dar... (merge la masă şi trage clopoțelul,

apoi

ese în fund),

BRÂNZOVENESCU.

Aşa scurt ?

FARFURIDI. Adică, cum am dice, poitiţi pe uşe afară... Bine?
TIPATESCU (apare în fund cu un fecior). Unde e Ghiţă ?

FECIORUL.

L-am căutat în tot târgul, cone Fănică, nu e. (Vorbesc

încet în fund).
BRÂNZOVENESCU (care a vorbit încet cu Farfuridi), Aide la Trahanache... Aici am aflat tot... Aide..,
.
FARFURIDI. Brânzovenescule, mi-e frică de trădare... Câte câsuri
sînt ?

BRÂNZOVENESCU.
FARFURIDI.

Doi&-spre-gece trecute...

Dou&-spre-dece

trecute ?,,. Hu, la doiă-spre-dece tre-

cute îix...
TIPATESCU (coborând între ei) Ast-fel dar,
BRÂNZOVENESCU. Ne ducem, ne ducem,

d-lor...
stimabile,

nu

voim

să

facem deranj...
|
PARFURIDI (grav). Ne ducem, dar gândesce-te stimabile, că sîntem
membrii aceluiaşi partid... Cum diceam adinâori amicului Brânzovenescu: trădare să fie (cu Gre-care emoție), dacă o cer interesele
partidului, dar s'o scim și noi... De aceea, eii, totdeauna am repetat cu străbunii noştri, cu Mihaiii-Bravul şi Ştefan-cel-Mare:
iubesc trădarea, (cu intenţie) dar urăsc pe trădători... (schimbând

tonul,.cu dezinvoltură). Salutare, salutare, siimabile !...
BRÂNZOVENESCU (asemenea). Salutare !...
TIPATESCU

(închidând

ușa după

ei, grozav de plictisit), A! (cobâră).

1. L. Carageali,

$ 144. Teorie. — Acţiunile dramatice la care iai
parte persone inferidre, care provocă risul prin
vorbirea şi prin faptele lor, se numesc cormedii.
Ezphicare. — Scena de mai sus face parte din actul II al
comediei «Scris6rea pierdută». Persânele dramatice sînt: 7Zi-
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pătescu pe care-l vedem necăjit, nervos, nerăbdător din pricină că, amenințat de Caţavencu care-l pâte compromite
publicând o scrisâre, simte că va fi nevoit să-l alegă deputat,
de și nu are nici cea mai mică stimă pentru dânsul; Farfuridi,
om.

incult, care se aprinde

lesne, are pretenție de ordine (cei

am n'am să 'ntâlnesc pe cine-va, la dece fix mă duc în târg»),
şi se crede mare lucru («trădător să fie... dar so scim şi noi»),
— și pe care-l vedem fierbend de indignare în contra lui Tică acesta ar pute să susțină
patescu, când se gândesce
pe Caţavencu; în fine, Brânzovenescu, tot așa de incult ca și

Farfuride, dar mai liniștit și mai positiv (el nu acusă cu
violență pe Tipătescu, dar îi citesce manifestul lui Caţavencu),—
şi pe
punct

care-l vedem tărit să
bănuelile lui Farfuridi,

împărtăşescă până la
dar care, fără să se

Gre-care
aprindă,

caută cu 6re-care metodă să se convingă de adevăr.

$ 145. Teorie.— Pers6nele dramatice dintr'o comedie trebue să lucreze ast-fel încât să nu se vadă
nicidecum că autorul vrea să le batjocorescă cu
tot dinadinsul. În casul contrariii comedia ar înceta de a fi poetică și ar deveni retorică.
Explicare. — De şi înfăţişarea
scena de mai sus, și cu deosebire
este ridiculă, şi faptele și vorbele
observăm că acesta provine numai
ca anumite

persâne,

personagiilor comice din
Farfuridi și Brânzovenescu,
lor ne provâcă râsul, totuși
din pricina însușirilor lor

fără intervenirea autorului

comediei care

parcă le lasă pe ele singure să vorbâscă și să lucreze
vor, Vorbirea și faptele lor decurg în mod natural din
lor: nicăeri nu vedem că dic vorbe saii că fac fapte care.
puse dinadins de autor pe sema lor, ca să:i facă ridiculi.
bucata

de mai sus

cum
firea
ar fi
Deci

este cu adevărat poetică.

Exerciţiul 225. — Să se arate elementele narative și descriptive

din acestă bucată;

să

se

caracteriseze

fie-care

din
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aceste elemente, luând de temei cele învățate
până acum în
privința narațiunii și descripțiunii,

2) Dialog retoric.
156.

CLEVETICI
ULTRA-DEMAGOGUL

Cânticel

comice

(Teatrul represintă un

salon)

Clevetici

(Cu

frac

în furculiță,

negru,

jiletcă

Robespier,

cravată

intră pe uşa din fund).

de

mătase albă și cu

barba

Sănătate și frăţietate, Domnilor cetăţeni !... Am aflat
că sînteţi adunaţi în colegiit eleptoral pentru aleger
ea

unui deputat, şi 6tă-mă-s, alerg ca să vă expun profe-

siunea

mea

de credinţă.

Ei sînt celebrul Clevetici
Cunoscut nu de mult pe-aici,
Liberal ultra, jurnalist
Şi constituţionalist.

Unii-mi dic că 's demagog,
Alţii că sînt numai un gog....
Dar ei mw'asud, eii sufăr tot,
Căci sînt un mare patriot!

Ce voesc eii,

Domnilor ?...

O ştiţi din col6nele giarului meii:
Vreai

mai întâi

consacrarea

Gog6şa patriotică.

aptului

de la 5 şi 24

Ghenar, ca unul ce este făcut de mine și numai de mine...

Dar, d-lor,

eă singur am

fost atât

de putinte ca

să

aprind s6rele acelei gile memorabile !... Şi cu tote aceste
priviţi: nu-s nici măcar

un ministru !

Al doilea. — Vreaii respeptul Convenţiunii cu condi-
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ţiune de a fi schimbată cu totul, ca una ce a fost elaborată de străini, fără concursul patriotic al Românilor...

Al treilea, — Vreai sufragiul universal, pentru ca t6ţă
ţara să se prefacă într'o urnă eleptorală. Vreau mai
mult d-lor; vreai ca tot locuitorul să fie representant

!

al naţiunii.

Ce spectacol măreţ;!...
Patru miliâne de deputaţi la un loc cerând cuvintul.
Sînt novator, am idei mari
]dei revoluționari.
Vreaii să r&storn, să schimb, să dreg...
Dar ce câștig ?... cu ce m'aleg ?
Unii îmi qic vrednice roman,
Alţii pretind că-s şarlatan!
Dar ei n'asud, ei sufer tot
„Căci sînt un mare patriot!

Ce

vreai

ei, d-lor ?.... Un

lucru

prea

simplu!

Vreau

libertatea absolută !... Să nu mai atârne servitorii de
stăpâni, copiii de părinţi, soldaţii de şefi...
Vreai ca toţi bunii români, să se pâtă aduna cu miile
când

îi voii

chema

ei, fără

a da

de scire

guvernului.

Vrea egalitatea perfectă
!... să nu mai fie săraci şi bogaţi, mici şi mari, slabi şi graşi, proști și cu cap, Gmeni

şi vite... Vreau să imitez în ţara mea tote fasele revoluţiunei francese, căci numai prin turburare o naţiune
se civilis6ză... dar cine m'ascultă ? Găsese o 6rbă opusăciune din partea unor strigoi, unor retrogragi ruginii
ca Sandu Napoilă.
Munţii

cei mari

cu-ale lor stânci

Vreaii să-i ră&storn prin văi adânci,
Să nivelez tot pre pămînt...
Dar cine-mi crede de cuvint ?
Unii îmi gie că sînt tribun,

Alţii pretind că sînt nebun!
Dar eii n'asud, eii sufer tot,
Că sînt un mare patriot!
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Ce vreau eii, d-lor ? Vreau să fiu caia, să fiu spada lui
Damocles a conservatorilor şi idolul populului suveran!
De aceea vreaii să împart moşiile proprietarilor...
Dar mă veţi întreba dacă eii însu-mi sînt proprietar?
Ba

nu,

însă

acâsta

nu

invalidâză

convicţiunile

socialiste. Eu d-lor, sint un cetăţân însetat de
de amârea popularităţei, şi prin urmare ori cât
să fie împrejurările politice ale Ţării, eu am
a striga în gura mare :.arme, arme, arme! căci
brav ca Stefan cel mare și ca Mihai Vitâzul.

mele

glorie şi
de grele
curagiui
mă cred

Vreau pe Români să-i fac pe loc
Romani antici, viteji de foc,

Ca să ţinem resbel cu Ruşi
Englesi, Chinezi, Turci, Nemţi
(Se aude

afară bătae de tobă.

şi Pruşi,

Clevetici se sperie strigând :) Aoleo!

ce să fie ? (el alergă la ferâstră şi se întârnă adăogând): Am credut
că-s ei!
Unii îmi die că-s harţăgos,
Alţii pretind că-s cam fricos...
Dar ei n'asud, eii sufer tot

Căci sînt un mare patriot!

Ce vreaii eii, d-lor? Vreau libertatea cea mai nemăr-

ginită a presei,

pentru

ca

să pot

batjocori

când îmi

place şi pe cine îmi place. Vreau să r&storn tot ce există,
pentru ca să-mi fac un piedestal din ruinele presentului
şi să mă urc pe acel piedestal, ca să proclam republica
democratică şi socială. Trecutul e al strigoilor, presentul
e al moderaţilor, viitorul e al meă!
Trecut, present, nu mă sfiese
Să-i

critice răi,

să-i osândese,

Căci ei, ei, ei, şi. numai
Sînt bun

Român

Unii m'admir,
Unii mă

ei,

şi scii ce vrei,

alţii mă ?nchid,

plâng, alţii mă

rîd..,

Dar ei n'asud, eii sufer tot
Căci sînt un mare patriot!
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d-lor,

Cercaţi,

datul

să

mă

trimiteţi

la

de representant al naţiunii, şi

ce pâte

Clevetici... Închipuiţi-vă

6tă-m&-s la locul meil...

preşedinte...

cer

(se pune

cuvîntul...

nu

(se scolă şi vine în faţa publicului). Am

Cameră,

atunci

cu

man-

veţi

ved6

că sînt în Cameră...

pe scaun).

mi-l
cerut

Cerc uvîntul

dai?

prea

d-le

bine!

cuvîntul pentru ca

să combat opiniunea emisă de d-l ministru de finanţe
în cestiunea budgetului. De şi onorabilul preopinent a
cerut cestiunea prealabilă, voii întreba ce este budgetul,
d-lor? Budgetul d-lor, este pulsul unui stat!... trebue
în consecinţă să-l pipăim cu luarea aminte a unui medic...
Lăsând dar de-o parte pe d-l ministru de finanţe care
a sulevat acâstă cestiune urgentă, mă voii adresa către
d-l ministru de justiţie, pentru ca să-l întreb : cum de
a cutezat a călca sacrul princip al inamovibilităţii consacrat de convenţiune, depărtând de la giudecătoria,
nu sciii cărui district pe onorabilul cetăţân Cârcioc, ce
a dat atâtea probe de integritatea cea mai pură şi de
patriotismul cel mai pur? Îmi va răspunde negreşit
d-l ministru de resbel că formarea unei nouă baterii
este necesară ? Insă, d-lor, strămoşii noştri Romani, com-

panionii de arme al strămoșului Traian, n'aveai trebuinţă de atâtea tunuri pentru ca să învingă pe inimici,
şi când e cestiunea de bani se cuvine să fim economi,
căci acest budget este produs de obolul săracului, acelui
s&rman asuprit şi nenorocit, pe care cad t6te sarcinele!..

acelui ilot

ce geme de secoli,

fără

ca d-l ministru de

interne să se fi îngrijit până acum de a propune

Ca-

merei un proiept de lege pentru uşurarea clasei de gios...
A! d-le ministru de interne ! dacă ai avâ alte gânduri,
decât

acel de a prinde

o rădăcină

eternă pe scaunul

preşedinţei, ai gândit că dinaintea d-tale doi drumuri
sînt deschise, acela urmat de Bimbaşa Sava, și acela
urmat de Cavur!.. În darn d-l ministru al afacerilor
străiae mă întrerumpe sub pretext că n'aş îi în cestiune...

—
D-lui

nu

scie

usul
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parlamentar, dar ei... sînt trimis aici

de naţiune ca representantul intereselor ei. Acest mandat
sacru îl voii îndeplini ca cetăţân liber şi liberal, apărând cu energie şi cu logică (iute) libertatea, egalitatea,
dreptatea, fraternitatea, inviolabilitatea, inamovibilitatea,

autonomia, convenţiunea, drepturile naţionale, garda
naţională, partidul naţional şi cele-l-alte... (răsutându-se)
căci ei... şi de ce nu? am tâte calităţile de a fi ministru...
O mărturisesc cu t6tă modestia, d-lor, pentru că am
fost, sînt şi voii fi cetăţân român şi nu am obicei de
a aprinde lumînări, din contra ei le sting... (glasul i se
stinge;

el urmeză

.

a vorbi

Fraţi

prin

căuzaşi,

gesturi).

maţi

audit ?

Sînt elocuent apelpisit.
Vorbesc, vorbese, vorbesc,
Pân” ce pe toţi îi obosesc,

vorbese

Unii îmi gie ritor hazliă,
Alţii îmi die palavragii!
Dar ei n'asud, eit sufer tot

Căci sînt un mare patriot!
(Ese maestos).

(Cortina

cade).

$ 146. Teorie. — Dialogurile dramatice în care
autorul nu ne înfăţișeză persânele numai cu caracterul lor propriii, ci vrea cu ori-ce preţ să ni
le arate

ca simpatice,

ca

odi6se

saii ca ridicule,

sint dialoguri retorice.
Explicare.— In «Clevetici» Alecsandri nu vrea numai să ne
arate persona acestuia, care este destul de ridiculă în sine și
ne pote provoca riîsul, dar caută prin tâte mijlcele să ne
facă să credem că în adevăr este ridiculă, Ast-fel, Alecsandri

îl pune să spună 6re-care lucruri ce nu decurg din firea lui.
Acestă

persână

bunidră

tăimat de <Clevetici»;

se numesce

spune

despre

pe sine cu

dinsul că

numele

de-

unii îl cred
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gog.... (gogoman), că scâte o gazetă care se numesce
Patriotică>;

cum

< Gogdșa

și că ar vre ca tâtă țara să se prefacă într'o urnă

dice el xeleptorală», și că ar vre să se alegă 4.000.000

de deputaţi, etc. Clevetici este tipul politicianului democrat
de acum patru-deci de ani, care, neţinend în semă desvoltarea
normală de pe atunci a poporului, vrea numaidecât dreptul

de vot pentru toți (sufragiul universal), care nu sa introdus
nici până acum. Alecsandri, care combătea și pe boerii bătrâni
care țineaii să nu se facă nici-o schimbare, și pe cei care vroiai
să schimbe totul, exagereză vorbele lui Cleveiici şi-l pune să
spună despre el însu-și, lucruri pe care el, autorul, i le-ar fi
spus, dar care nu era natural să fie spuse în nici un cas de

Clevetici. Intracesta
dialog dramatic.

se vedesce caracterul

retoric al acestui

$ 147. Teorie. — Dialogul dramatic se numesce
monolog, când pers6na dramatică vorbesce şi
lucreză

singură, fie că vorbesce către sine însu-şi,

fie că vorbesce către spectatori.
Explicare. — Bucata dramatică de mai
log, pentru că Clevetici este representat
singur, adresându-se în vorbirea lui către
consideră ca cetăţeni veniți la o întrunire

sus este un monovorbind și lucrând
spectatori, pe care-i
politică.

. Exerciţiul 226. — Să se arate ce frase aii cu deosebire caracter retoric; ce elemente narative și descriptive cuprinde
acest monolog.
”
Exerciţiul 227. — Să se arate de ce acestă composiție ar
pute fi caracterisată ca dialog realist individual și mixt.
157.

URIAȘUL
Ostași ! Ei primii vicţa în Galia mănâsă
Colo unde odată ai mei moși locuia;
Ei nu mai sint acuma! Ci numai a lor 6se
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Și "naltele morminte se v&d încă în ea,
Colo ei rada dilei v&dui întâia dată;
Abia născut fusesem,. când tata mia luat
„In brațele-i venâse; și 'n marea îngheţată
M'a dus de m'a scăldat.
Căci tatăl mei pe-atuncea era voinic şi tare;
Slăbi însă acuma, de când a 'mbătrânit,
Şi desrădăcineză cu greutate mare

Stejarul ca să-l facă to€g de sprijinit!
Eă astădi îi ţin locul! Eu port armele sale,
Baltagul lui cel strașnic și arcul ostăşesc,
Eă! care stând pe munte, picidrele pe vale
Imi pun de m'odihnesc.
Când eram copilandru, mergeam des la. plimbare,

Prin Alpii neguratici drumul îmi deschideam,
Capul

meă

ca un munte

prin nori făcea cărare,

Suflam, și 'n atmosferă fulgerile stingeam.
Atunci îmi plăcea forte să merg

la venătâre,

Ursu n brațele mele înnădușit muria:
Să prind din fugă cerbii, ciute și căpridre,
Era plăcerea
Apoi când

mea.

venia sera,

mergeam

la scăldătâre

In valurile line a mării mă băgam;
Călare pe balenă ci-a mele lungi picădre
Spumosele ei unde până ?n fund turburam.

Dar adi aceste jocuri nu mai îmi sînt iubite;
Acum

mi-e

drag

r&sboiul, foc, sânge și omor,

Ostași viteji și taberi, ucideri, morți cumplite,
Chinul

celor ce mor.

Când v&d că 'ncepe lupta, ei stait și de departe
Privesc cum între dinșii se tae, se înjung;

—
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Atuncea, dacă-mi pare că are drept o parte,
Alerg spre ajutorui; și, cum la că ajung,
Precum secerătorul în spicele-aurite,
Ca trăsnetul de iute în dușmani năpustesc;
A lor scuturi și arme, a lor zale-oțelite
Cu pumnul le turtesc.
Gol umblu

totdeuna, pentru

ca mea virtute

Ride de ostașii voştri cu fer învestmintaţi;

Port numai doi suliți din doi frasini făcute,
Şi ast coif ce-l trag lesne opt tauri înjugați.
Nu-mi pâte opri calea tărie sai cetate;
lati turnurile ?n brațe, şi 'n șanțuri le dobor,
“Şi ast-fel — cu ruine după ce-s astupate —
Intru f6rte ușor.
Dar timpul fuge, sbâră, se trece-a mea junie!
Cum pre stejar usucă Criveţii viforoşi!
S'apropie sfârșitul, și mârtea a să vie,
Ca să mă ducă-acolo unde-s ai mei strămoși!
Atunci voi cii-ondre trupu-mi în gropă puneţi,
Și de-a 'ntreba drumeţul pe călăuzul săi
Ce munte e acela? Gândind la mine spuneți,
Că e mormîntul mei!
V.

Hugo

trad. de C. Negruzzi.

. i dialogul (şi cu forma
— Adese-or
Ş 148. Teorie
Jui particulară .monologul) sînt : întrebuințate în
mod nedesăvârșit, adică fără să se ceră a fi represcntat pe scenă. In acest cas, el încetâză de a fi
dramatic și ia caracterul narativ saii descriptiv,
după cum vorbirea persânelor din dialog conține
elemente narative sau descriptive.

—
Esphcare. —

Bucata

de
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mai

sus, de şi are

aparenţa

unui

dialog dramatic (şi anume a unui monolog), totuși în realitate
este o descripțiune și anume o descripțiune narativă, întru
cât «Uriașul» spune deosebitele sale note caracteristice, păstrând 6re-care ordine cronologică — având parcă aerul unei
auto-biografii cu caracter poetic. Poetul, care a compus-o, n'a
avut nicidecum gândul ca să facă o bucată care să se represinte pe scenă. Forma dialogică adică e dâr o formă artificială spre

a deștepta

mai

mult

interesul cititorilor.

Exerciţiul 228. — Să se spună
este

poetică?

2) de

ce

ar pute

1) de ce bucata de mai sus
fi considerată

ca generică?

3) este morală, materială ori mixtă? 4) este lirică saă alirică?
Exerciţiul 229. — Să se înveţe pe dinafară.

158.
DUREREA

LUI 10V

Să piară diita 'n care mai cunoscui lumina,
Să piară și a nâpte când om sa mai născut!

Să se prefacă diiia în negru întunerec,

Să n'o mai cerceteze nici Dumnedei

din ceruri, .

Să nu mai strălucescă nici sârele asupră-i |

Să fie d'adi 'nainte posomorită,

ncgră,

Să cadă norii-asupră-i și frica "'ntunecimiă
so umple

de fiori!

lar n6ptea să ajungă de spaimă și de grâză:
Să nu o mai cuprindă nici anul între dile,

Nici lunile 'ntre ele să n'o mai socotescă!

Să fie sterpă-a' nâpte: să-i piară veselia,
să n'aibă bucurii!

S'o blesteme toți care şi-ai blestemat vicţa,
Și-acei ce sciă s'asmuță pe lună vârcolaci,

|
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Să facă întunerec, — s'o 'ntunece pre ea!
Nici stele să nu aibă; s'aştepte-a lor lumină,
Și ea să nu mai vină... în veci să nu mai vadă
lucefer r&sărind! —

Căci pântecele mamei ea nu voi să 'nchidă
Și nici a mea durere sabată nu putu!
De ce nu m& luă mortea din sînul maicii mele

Sai, când vă&dui lumina, cum nu murii d'atunci!
De ce m& mai ţinură genunchii ei de mamă,
De ce a sale ţițe la sînu-i m'aă hrănit?..
Aș fi culcat și somnul mi l-aș dormi în pace
Și 'n linişte adâncă aș sta p'un loc cu regii,

Cu toți cei ce 'n trufie înn6tă, și-a lor 6se
Sub pietre poleite în grâpă și-odihnesc;
Alături cu tiranii ce 'mpilă pe popsre
Și umplu-a lor palate de aur și d'argint;

Eu naș ave ființă, întocmai ca născutul
Prea timpuriii, ce parte de vicță n'a avut...
Pe ceea lume omul din rele înceteză:
Acolo s'odihnesce cel obosit de trude;
Acolo, asupritul în liniște petrece

Și ?n veci nu mai aude ce glas l-a turburat,
Acolo-s' de-opotrivă, la umăr, mic și mare;
Acolo, robul scapă dal s&ă asupritor.

De ce sa dat lumină lui cel gonit de sârtă?
De ce, suflare celor cu sufletu-amărit,
La cei ce-și strigă mortea și mârtea nu-i aude,
La cei ce-o cat cu sete mai. mult ca pe-o comâtă

Și-s fericiți să-și afle doritu-le mormînt?
De ce s'a dat ea celui ce vede nâpte 'n calea,
La cel pe care sorta îl stringe 'n cruda-i gheră...
Suspinele-mi sînt pânea, sînt hrana vieții mele:

Mi-e fâme... și, la fâme, cu vaet ei r&spund!
Literatură şi SHl, cl. IV, Dragomirescu

34

—
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De tot ce-avut-am temă cădut-a peste mine,
De ce-am avut ei frică .d'aceea n'am scăpat:

Eu nu mai am nici rezim, nici pace, nici odihnă...
Dureri și tânguire e tâtă vicța mea.
Trad.

de

G.

O.

Gârbea.

" Exeroiţiul 230. — Să se caracteriseze complet; să se
facă
asupra ei aplicația celor dise la $$ 46 şi 148. Exerciţiul 231. — Să se spună ce figură de cugetare împortantă se găsesce în acestă bucată.

2)

Dialog

prosaie

159.
LIBERTATEA

— Bună

diia

vecine!

părat ?

Ce ai de te arăţi aşa de su-

— Ce să am? Buclucuri, procese... naiba să le îa.
— Ce proces?
|

— Proces de contravenţie!
judecată pentru un fl6c!

Audi

colo, să mă

dea în

— Dar ce s'a întâmplat?

—

Ascultă,

d-le!

Dilele

tecute

un

comisar

comunal

trece p'aici şi vede în curte grămada asta de gunoiă
.!
— Nu, că s'o ridici. — Păi, dic, lasă, oiă ridica-o
et..

— Când?
dai

—

— Când mi-o veni la socotâlă. — Am

în judecată!

—

Poftim,

Şi te-a dat în judecată?

să te

dă-mă!

— Firesce. Uită-te citaţia. Iţi place, domnule?
De!
apoi n'am drept să mă supăr? n'am drept să
strig?

Ce are el, guleratul, cu curtea mea ? Nu sînt eil slobo
d
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să fac ce vreaii? Audi! Ci-că e libertate! Libertate?
Procese de contravenţii! Ce libertate e asta, domnule ?
— Nu te supăra, vecine, că n'ai dreptate.
— N'am dreptate! Poftim, şi dumnâta acum! Cum!
Avem libertate ori n'avem ?
— Avem.
— Atunci ce e libertatea ? Nu pot eii să fac ce vreau
în

curtea

mea?

—
—

Nu poţi.
Dar nu e libertate.

—

Ba

—

Dumnedgeii să te înţelâgă.

este.

— Ascultă-mă liniştit să-ţi lămurese. D-ta dici bine când
gici că este liber cine are drept să facă ce voesce...
—

Păi

atunci?

— Dar uiţi un lucru. Di că i-ar veni vecinului din
colţ poftă să-ţi tragă o bătae; ar îi liber s'o facă?
— Eacă vorbă! Ce se potrivesce ?
—

Va

să

gică,

el nu e liber

să facă

acest

lucru,

mă-

car că vrea...
— Be.
— Să mai gicem că acest; vecin pune un clopot în
curtea lui şi, tâtă n6ptea, balanga-balanga... Liber este
să facă ?..
—

Firesce că nu e liber, fiind-că îmi strică mie somnul,

—

Ce-ţi pasă ? Nu e în curtea lui? Nu

e stăpân? Nu

pote să facă ce vrea?
—
—
—
—
nu

Da, da; pâte, dar să nu mă supere pe mine.
A! te-am prins.
Cum?
|
Va să dică ai spus că sînt lucruri pe care cine-va
e liber

să

pe altul.
—

Aşa

este.

le facă,

măcar

că

vrea,

fiind-că

supără

—
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— Acum ne-am înțeles. Prin
urmare : Liber este cine
are drept să face ce voesce, num
ai să nu supere pe altul.
— Da, da...

|
— E! acum să venim la gunoiul
d-tal
e.
„— EI?
—

_—
—

De

Cum
Va

ce nu ţii d-ta gunoiul

dracul

în casă ?

să-l ţii ? să mă bolnăvese ?

să dică gunoiul

te poate

bolnăvi. De

— Fiind-că es din el mirosuri
grele.

|
ce?

-— Dar, dacă e în curte, nu
es mirosuri? Nu te bol.
năvesce ?
— Ba da... dar vegi că în curt
e e aer mult şi grămada nu e prea mare.
— Dar dacă toţi locuitorii
din strada asta ar pune
câte o grămadă la fel în curt
e, cum ţi-ar mirosi când
ai trece p'aici ? Şi dumitale,
care stai aici, ţi-ar plăcâ ?
— Firesce că nu, dar cei-l
-alţi nu ai gunoiă, l-aă

ridicat...

|

— Apoi vedi? Şi d-ta liber
eşti,
gunoiul, pentru că superi pe
altul.
— AI dreptate. Chiar astădi
o să
şi să curăţ curtea.
—- Vedi aşa. Acum ne-am lămu
rit
— Ne-am lămurit.
— Şi Cristos tot așa a dis:
ce ţie

nu face. Acâsta este libertatea.

dar nu poţi să ţii
chem un căruţaş
|
despre libertaţe.
nu-ţi

place

altuia

Gh. Adamescu,

$ 149. Teorie. — Dialogurile prin
care autorul

urmăresce

lămurirea unei

idei, fără să caute

a ne
face să simţim caracterul person
agiilor sai pornirea nostră către sati în contra
lo— r
sint dialo-!
guri

prosaice.
Dialogurile prosaice sînt de cele
mai multe ori

—
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necomplete : ele nu sînt făcute pentru a fi representale,

dedrece

în ele

nu

urmărim,

spre

a le

simţi, nici desfășurarea acţiunii,nici caracterele per-

sonelor dramatice, ci numai desfăşurarea ideilor.
Ephcare.

—

In dialogul de mai sus autorul

caută

să ne

facă să pricepem că libertatea unui om pote fi ori-cât de
mare, numai să nu supere pe altul. Pe noi nu ne intereseză
persânele care vorbesc (și de aceea nici nu sînt indicate cu
numele lor), ci numai ciocnirea ideilor, care va conduce :pe
una din pers6ne să stabilescă adevărul urmărit. Este dar un

dialog prosaic.

|

Exerciţiul 232. — Să se transforme în narațiune.
Exerciţiul 233. — Să se arate ce elemente narative și descriptive cuprinde; ce elemente morale (ce sentimente, porniri,
idei) cuprinde; ce elemente materiale; de ce pâte fi caracte-

risată ca dialog prosaic generic moral ?

$ 150. Recapitulare. — Când o composiţie cuprinde vorbirea uneia sai mai multor persâne,
care, spre a fi pricepută desăvârşit, cere ca, atât
persânele şi lucrurile, cât şi acțiunea ce presupune

acea vorbire, să fie representate — atunci

se

numesce dialog.
Dialogul este poetic când persânele sînt ast-fel
represenlate, încât nu numai vedem cu claritate
însuşirile lor şi desfăşurarea faptelor lor, dar şi
le simţim adânc, și ca și când ar fi aprope reale.
Este retoric când personele sint ast-fel representate, încât mai mult vedem pornirile autorului către sait în contra lor decât înfăţişarea şi
desfăşurarea naturală a acţiunii lor.

In fine, este prosaic, când persânele şi acţiunea
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lor nu ne intereseză decât întrucât slujesc la
desfăşurarea unei idei şi la stabilirea unui adevăr,
cu ajutorul lui.
$ 151. Recapitulare generală.— Ori-ce composiție este expresiunea unitară a unei impresiuni
pe care lumea (sufletescă saii fisică sau amândouă)

a făcut-o asupra nostră.
să fie de natură
pra inteligenței,

Acestă impresiune

pote

prosaică, când a fost făcută asude natură poetică când a fost

făcută asupra sensibilităţii şi imaginaţiei, de natură retorică când a fost făcută asupra voinţei.
Expresiunea unei asemenea impresiuni pote să

fie de natură descriptivă când impresiunea a fost
dată de un lucru sai
sine
dată

de

mai

multe lucruri

de

slătătore; de natură narativă, când a fost
de un fapt; de natură dramatică, când a fost

dată de un lucru sai de mai multe lucruri de sine
stătătore în desfăşurarea unui fapt.

Composiţiile pur prosaice,

pur

poelice și pur

retorice, se pot numi composiţii simple sait elementare ; tot asemenea se pot numi cele pur de-

scriplive, cele pur narative şi cele: pur dialogate.
Ele se pot reuni în

mici,

dose

mai

mari

spre a da nascere la composiţii

voltate, care se numesc

opere

sat mai

mai

des-

literare.

Sciinţa care se ocupă cu studiul elementelor
ce intră în operile literare, sait cu aceste opere
înşi-le— se numesce Liferatură.
1
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.
. ... 460

145. Activitatea lui V. Alecsandri de 1. Bianu.

146. Alexandru Donică
147.

Capitularea

.

Omul

463

și uciderea ăi. on Vodă-Cel: Cumplit

$ 133. Naraţiuni istorice retorice
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